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Bezpečnostní heslo měsíce: Při práci s břemeny předvídej možná nebezpečí!

Editorial
Dale Raymond
Ekmark
výkonný ředitel OKD

Vážení kolegové,
v minulém týdnu jsme
ukončili první kolo
informativních setkání
po jednotlivých provozech
OKD, kde jsme popsali
dosavadní výsledky naší
společnosti v roce 2014,
vysvětlili průběh a výsledky finanční restrukturalizace OKD a informovali
o tvrdé realitě, že rok 2015
bude velmi náročný a se
vší pravděpodobností ještě
náročnější než rok 2014.
Cílem tohoto textu je
potvrdit to, co nás v roce
2015 čeká. Jednoduše
řečeno, rok 2015 bude
rokem, kdy budeme bojovat o přežití OKD v situaci,
kdy ceny na světovém
trhu s uhlím zůstávají
nízké a náš těžební profil
se snižuje. Výsledky roku
2015 musí zajistit naši
dlouhodobou životaschopnost. Musíme splnit naše
cíle v oblasti bezpečnosti, produkce i nákladů.
Neexistuje žádná jiná
alternativa a kromě nás
samotných nás nikdo jiný
nezachrání. Když píšu
„nás samotných”, myslím
tím každého jednotlivce
z nás v OKD. Společně
budeme úspěšní a je to
jediná cesta, jak úspěšnými skutečně můžeme být.
Při pohledu na dosavadní
výsledky v roce 2014
jsem přesvědčený, že to
dokážeme.
Jak jsme oznámili na informativních setkáních,
musíme v příštím roce najít
oproti tomu letošnímu
úspory v nákladech
přes dvě miliardy korun.
Ve skutečnosti ale budeme
muset dosáhnout úspor
vyšších, abychom byli
schopni realizovat ražby
a další investice k zajištění
naší budoucnosti.
Musíme dokončit rok
2014 s velkým nasazením
a úspěšně. Musíme ho
dokončit bezpečně s tím,
že dosáhneme našich cílů
v těžbě i ve výši nákladů.
Jen to nám umožní začít
rok 2015 podle našich
představ. Musíme to
dokázat.
Další kolo informativních setkání s předáky
a vedoucími na jednotlivých závodech plánujeme
na prosinec.
Zdař Bůh!
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Program Nová šichta

Metodu chodbicování zvažují
pro důl Nástup Tušimice

Předvídání možných rizik je lepší
než následná analýza příčin

Pomoc při hledání nového uplatnění
bude mnohostranná

Eliminujme rizika.
Sdílejme informace!
Společnost OKD chce zamezit rizikovým situacím, které by mohly mít negativní důsledky pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců
STONAVA – Nehoda není náhoda.
Tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne. To říkají dvě stará česká přísloví a platí pro hornictví stejně jako pro jiné
oblasti našeho života. Každá nehoda má totiž svou příčinu, a i když se
nám podaří zvládnout desetkrát,
stokrát bez úrazu a zranění, neznamená to, že musíme mít štěstí i příště. Ale to by musel někdo
na takovou situaci upozornit.
Touto logikou se řídí nová kampaň, kterou připravila společnost
OKD a jejímž cílem je eliminovat potenciálně rizikové situace.
Důsledky mohou být často fatální. „Používáme výraz skoronehoda. Jde o událost, při níž mohlo
dojít k ohrožení života, zdraví
nebo majetku a jen shodou okolností, tedy naštěstí, se nic nestalo,“ říká vedoucí odboru bezpečnosti OKD Pavel Zajíček. Podle
něj by se měli všichni zaměstnanci
na tyto situace v následujícím období při práci zaměřit a vyhnout
se tak možným úrazům a zraněním. Projekt by měl být zahájen

Příklady skoronehod
 Na třídě č. 4044 kape voda na trať
ZD 24 a došlo k ujetí lokomotivy při
dopravě osob, nikomu se nic nestalo.
 Při provozování jeřábu na dřevišti došlo
k pádu části konstrukce jeřábu vedle vazače, nikomu se nic nestalo.
 U východu ze správní budovy Závodu Důl
Darkov se opřel zaměstnanec o zábradlí
v místě, kde se nakládají z rampy do nákladního automobilu fáračky, náhle se
zábradlí otevřelo a zaměstnanec spadl
ve zkušebním provozu v prosinci,
od Nového roku by se měl stát jedním ze základních pilířů bezpečnostní kampaně.

Nebojme se podělit o rizika
„Oceníme, když se někdo, kdo
se stal účastníkem nebo svěd-

z výšky větší než 1,5 metru na beton, nic
se mu nestalo.
 Spadl jsem do nezakryté vykopané jímky
v blízkosti pohonu pásu do půl těla, nic se
mi nestalo.
 Na tř. 30 98 jsem zjistil rozpojené klimatizační potrubí, voda se rozlévala v celém
proﬁlu chodby, událost jsem nahlásil na IS.
 Na překopu došlo k srážce dvou závěsných
lokomotiv, nikomu se nic nestalo.

kem události, při které mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo
majetku, ale jen shodou šťastných
okolností k tomu nedošlo, o svou
zkušenost podělí. Je jen otázkou
času, kdy se něco závažného stát
může, a chlapi, kteří na místě pracují, rozumí rizikovým situacím

nejlépe,“ vysvětluje Zajíček.
Skoronehodu bude moci ohlásit každý zaměstnanec OKD nebo
dodavatelské organizace. Vedení
OKD se přijetím zásad sdílení
skoronehod zavazuje nepostihovat zaměstnance, který skoronehodu oznámil, ať už byl jejím svěd-

Směnový předák běžel, hlavní fandil
Na start 29. ročníku
Hornické 10 se letos
do hlavního závodu
postavilo 760 borců
FRÝDEK-MÍSTEK – Daniel Lechovič
z Ostravy už sedmnáct let střídavě kope uhlí na Staříči
a Chlebovicích. Letos se poprvé postavil na start běžeckého
podniku, jehož vznik i historie
se pojí s jeho „domovskou“ šachtou. 29. ročník Hornické desítky ve Frýdku-Místku absolvoval
v čase 45 minut a 3 sekund.
„Nikdy mě předtím nepozvali. A to náš hlavní předák běhává tenhle závod celkem pravidelně. Hornická desítka byla super! Fajn počasí i atmosféra,
když nás na startu hlavního závodu stálo okolo osmi stovek,“ uvedl Lechovič, fárající jako směnový předák rubáňového kolektivu
Pavla Pospíchala z úseku T3 vedoucího Jiřího Drábka.
Na trati ho podle jeho slov překvapilo, že celých deset kilometrů
– rozdělených na tři okruhy – běžel po asfatovém či betonovém povrchu. „Jsem zvyklý běhávat spíše
v lese. Ale zvládl jsem to v pohodě.

FOTO: Radek Lukša
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Hornická desítka je jedním z nejoblíbenějších tuzemských silničních běžeckých
podniků.

„Běh je super relaxace
i nabíječka po úmorné
práci v dole,“ shodli se
oba zástupci kolektivu
ze Závodu Důl Paskov.
Posledních dvě stě metrů před cílem jsem zasprintoval, ale na překonání osobáku to tentokrát nebylo,“ poznamenal paskovský havíř.
Nejlepší čas na desítce má totiž Lechovič z dubna letošního
roku. Ten – 44 minut a 59 sekund
– dosáhl v Dolní Lhotě u Ostravy.

„Běhám asi dva roky. Závodit si
troufám tak na deset patnáct kilometrů. Dvakrát třikrát za rok,“
upřesnil závodník s číslem 292, kterému v cíli u Národního domu patřilo 285. místo v celkovém pořadí.
To startovní číslo vyhrazené
pro hlavního předáka zůstalo nevyužito. „Práce na šachtě. Běhám
přitom Hornickou desítku moc
rád, nestihl jsem ji kromě letoška jen dvakrát – když jsem držel hotovost na záchrance, a když
jsem marodil,“ podotkl Pospíchal
s tím, že se stačil zúčastnit jako
divák a fanda svého směnového
předáka.

Daniel Lechovič běžel, Pavel Pospíchal tentokrát fandil.
Nespokojený odešel po proběhnutí cílové pásky Tomáš Mrajca, který na chlebovické lokalitě Závodu
Důl Paskov opravuje v Servisním
centru stojky IHV mimo jiné právě pro potřeby Pospíchalových horníků. „Čas 40 minut a 13 sekund
neodpovídá plánům,“ svěřil se.
Spokojenost ovšem netajil bývalý
generální ředitel OKD Ján Fabián –
doběhl v čase 49:21. Hornickou 10
si nenechal ujít ani vícenásobný vítěz kategorie OKD (letos nevyhlašované) Antonín Jahn se Závodu
Důl Darkov, zvládl ji za 40 minut
a 37 sekund.
Radek Lukša
Více k tématu na straně 11.

kem, nebo účastníkem. Podstatou
není hledat viníky, ale příčiny situací, které mohly mít závažné
dopady na zdraví nebo majetek.
Skoronehodu bude možné hlásit
telefonicky, písemně nebo elektronickou formou. Hlášení bude
evidováno na záznamovém listu
a následně budou přijata opatření,
která potenciální riziko eliminují.
Záznam musí obsahovat základní
údaje ve smyslu kde, kdy, co, proč
a jak situace nastala.
„Telefon se záznamníkem, kam
bude možné záznam nahrát, bude
umístěn na odborech BOZP jednotlivých závodů, na odboru řízení bezpečnosti OKD a u závodních inspektorů bezpečnosti práce. Záznamový list pak vyhotoví ten, kdo hlášení přijal,“ říká
Zajíček. Skoronehodu bude možné nahlásit také prostřednictvím
formuláře umístěného na intranetu OKD nebo jako standardní
emailovou zprávu na stejné odbory jako v případě telefonického
hlášení.
Pokračování na straně 2

Ze světa

Uhlí na skládkách
v Polsku neubývá
VARŠAVA – V Polsku leží na skládkách u dolů, elektráren nebo
exportních terminálů devět milionů
tun energetického uhlí. Proti prvnímu čtvrtletí letošního roku tak
došlo pouze ke slabému poklesu
z 10 milionů tun zásob. Objem
na skládkách souvisí s jeho nadprodukcí a těžbou uhlí nižší kvality,
které marně hledá své zákazníky,
slabou poptávkou ze strany energetiků a konkurencí zemního plynu
a obnovitelných zdrojů energie.
Export uhlí zůstává nadále
obtížný, protože náklady na těžbu
ve Slezsku jsou vysoké a vývoz by
znamenal prodávat surovinu pod
výrobními náklady. Firmy mají
také problém konkurovat levným
dovozům především z Ruska, kde
jsou místní šachty subvencovány
státem.
Situace je lepší v případě
koksovatelného uhlí, které ﬁrmy
plánují vyvážet na Ukrajinu kvůli
tamnímu konﬂiktu. Ten omezil
produkci východoukrajinských
dolů; zásoby suroviny v zemi se
tenčí a brzy budou prakticky vyčerpány. Nicméně ceny uhlí v Evropě
zůstávají nadále velice nízké. ms
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zároveň vybrán nejlepší zaměstnanec z každého důlního závodu
a z povrchu, který obdrží hodnotnější cenu. O konkrétní podobě cen
bude rozhodnuto v nejbližší době.
Vedení OKD chce motivovat
zaměstnance, aby si rizikové
události nenechávali pro sebe.
Takových událostí vznikají v provozu každý den desítky, než dojde
k úrazu. V tomto momentě již jde
o situaci, která je vyšetřována
a jsou přijímána příslušná opatření.
To už je ale pozdě. Lepší je těmto
situacím předcházet, čemuž by
měla nová kampaň pomoci. Člověk,
který událost nahlásí, není vnímán
jako problémový, neopatrný nebo
riskující, ale jako ten, kdo se snaží
přispět ke zvýšení bezpečnosti své
vlastní, ale i svých kolegů. „Hlášení
drobných skoronehod je prevencí
proti vzniku závažných, fatálních
a katastrofálních nehod. Každý
zaměstnanec může zabránit mimořádné události nebo zbytečnému
úrazu. Proto všechny vyzývám, aby
se nebáli programu aktivně zúčastnit,“ uzavírá Zajíček.

Dokončení ze strany 1

Na všech úsecích, odborech BOZP
a BT závodů, odboru řízení bezpečnosti OKD, u ZIBP nebo na veřejně
přístupném místě u speciální
schránky pro hlášení skoronehod
bude připraven v tištěné podobě
záznamový list skoronehody,
který bude možné vyplnit a hodit
do příslušné schránky s označením
„Skoronehody“. Oznámení se budou
kontrolovat na denní bázi a odbory
BOZP jednotlivých závodů následně
navrhnou ve spolupráci s příslušným
provozem odpovídající opatření.

Motivace k eliminaci rizik
Firma chce zaměstnance ke spolupráci ve vyhledávání rizik motivovat.
„Jednou měsíčně bude na každém závodě vyhlášen a oceněn
zaměstnanec, který podal hlášení
o nejzávažnější skoronehodě a byl
tedy největším přínosem v oblasti
vyhledávání rizik bezpečnosti práce.
Pro Závod úpraven a Závod SC bude
vybrán vzhledem k jejich velikosti
jeden zaměstnanec společně,“ vysvětluje Zajíček. Jednou ročně bude

Marek Síbrt

Zářijové limitní výkony
na Závodě Důl Karviná
předáka Arkadiusze Lisowského.
Ten v čelbě 22 3902 vykázal
postup 47 metrů a splnil limiťák
prvního stupně.
syl

V novém porubu 339 400
se v prvním měsíci
po rozjezdu podařilo
splnit říjnový technický
režim na 134 procent.
Obdobnými výkony je
možno přispět ke splnění
celoročního plánu dolu
DARKOV – Nakopat co nejvíce tun
uhlí je pro rubáňový kolektiv tím
zásadním. Ještě větší prioritou je
však zdraví lidí, práce bez úrazů.
Tyto dva stěžejní ukazatele má neustále před očima hlavní předák
Zbyněk Rzidký a vedoucí úseku
Janusz Sztula se svým 124členným kolektivem (včetně devíti
techniků) ze Závodu Důl Darkov.
A aby se výkon kloubil s bezpečností, je třeba oběma parametrům jít neustále vstříc. „Někdy je
to ovšem tak, že i kdyby se člověk
rozkrájel, úrazu nebo slabší těžbě
se nevyhne. Příroda je prostě mocnější. Naopak se stává, že když se
v těžbě daří, také úrazy se havířům
vyhýbají,” sděluje své letité zkušenosti z havírny hlavní předák.

Limit bez registrovaného úrazu
Havíři nemají příliš rádi, když se
o dobrých výsledcích v úrazovosti přehnaně hovoří. Jak říkají, „nechtějí to zakřiknout“. Jinak to nevnímá ani Rzidký, který se svým
kolektivem v říjnu dosáhl na letošní druhý limit – bez registrovaného
úrazu. V porubu 339 400 nakopal
82 203 tun uhlí a technický režim
(61 500 tun) splnil na 134 procent.

Porub si vybavili sami
podle svých potřeb
„Letos jsme neměli štěstí na stěny,
ale teď se to změnilo,” usmívá se
Rzidký. „Navíc jsme po dokopání
a vyklizení porubu 348 811 dostali příležitost – s přispěním čtyř či

Hornické štěstí
Jak je důležité mít v dole štěstí
na porub, dokládá malá statistika těžby kolektivu Zbyňka
Rzidkého. Zatímco v průběhu
prvních devíti měsíců nakopal
200 273 tun, v novém porubu
jen v říjnu vytěžil 82 203 tun.
Podaří se mu do konce roku
(v průběhu 4. čtvrtletí) vydobýt
z porubu 339 400 obdobné
množství jako za tři čtvrtiny roku
z jiných slojí?
Zbyněk Rzidký (vpravo) s Januszem Sztulou před důlní mapou sloje 339 400.
pěti zaměstnanců dodavatelské ﬁrmy Bastav – poprvé si vybavit nový
porub od samého začátku sami.
Mělo to více výhod. Například tu,
že jsme si odpočinuli od rubání,
dělali jinou práci s vědomím, že si
vytváříme podmínky pro budoucí těžbu. S o to větší důsledností
a odpovědností všichni k dílu přistupovali. Pracoviště se připravovalo podle našich představ, prostě
na míru. Vyvarovali jsme se nedodělků, takže při přebírání hlavních
strojních uzlů bylo vše bez problémů. V průběhu totálního nonstopu
se podařilo splnit i tvrdou časovou
normu, a navíc už chlapi dostávali
po těžbě hlad.”

Bez dobré spolupráce
by to nešlo
Rubači sice měli s vybavováním jisté zkušenosti, většinou však dokopané poruby vyklízeli (dělali práci
v opačném pořadí) a k složitějšímu
náklizu se doposud nikdy nedostali
od samého začátku. Setkávali se při
tom s novými věcmi, řešili dosud nepoznané situace. Kromě sběrného
dopravníku, kombajnu, 121 sekcí
a dalšího vybavení položili 670 metrů pásového odtěžení. Z povrchu
museli dostat do podzemí nespočet
součástí, několik tisíc tun materiálu.
To vyžadovalo vlastní mimořádně

hlavní předák: Zbyněk Rzidký
vedoucí úseku: Janusz Sztula
zástupce ved. úseku: Martin
Wojaczek
mechanik: Petr Puffer
směnoví technici: Jaroslav
Konderla, David Ryška, Bohdan

dobrou logistiku, plynulou dopravu potřebného materiálu na předem
určená místa. Nezbytná byla perfektní spolupráce s kolejovou a svislou dopravou pod vedením Tadeáše
Owczarzyho a Milana Kuše. A také
s vedoucím provozu a likvidace
Petrem Foltýnem. Nakonec se díky
dobré organizaci, ale také odhodlané zarputilosti všech zainteresovaných dílo započaté 11. srpna podařilo zvládnout na jedničku. Porub
se začal rozjíždět podle plánu – už
1. října.

Říjnový limit mají v kapse,
teď jdou na listopadový
„Pochopitelně chvíli trvalo, než rubání začalo dávat očekávané tuny,”
přiznává vedoucí úseku. „Výrazný
nárůst těžby jsme zaznamenali už
ve druhé dekádě měsíce, v té třetí
jsme se dostali na skvělý denní průměr 3,5 tisíce tuny. Chlapi neváhali přijít kopat i v průběhu státního
svátku 28. října. Teď můžeme konstatovat, že jsme dosáhli druhého
stupně limitního výkonu,” spokojeně konstatuje Sztula.
To však není zdaleka konec
ukojování hladu tohoto kolektivu po uhlí. Už nyní zahájil útok
na další limit. V listopadu hodlá
překonat technický režim stanovený tentokrát na 74 600 tun opět
o více než deset procent.

Hlavním předákem je Zbyněk
Rzidký už sedmnáctým rokem

Lidé z kolektivu

FOTO: Josef Lys

KARVINÁ – Z pěti rubáňových
kolektivů, které se v září pokoušely splnit parametry limitního
výkonu, se to podařilo dvěma. Oba
překonaly technický režim o více
než deset procent, takže dosáhly
na 2. stupeň výkonu. Zatímco kolektiv hlavního předáka Tadeusze
Szweda v porubu 1 4088 při
průměrném denním postupu 1,52
metru (celkový postup 43,4 m)
nakopal 18 448 tun, kolektiv
hlavního předáka Petera Turaze při
průměrném denním postupu 4,41
metru (celkový postup 127,9 metru) vytěžil 45 881 tun při výkonu
31,64 tuny na hlavu a směnu.
V přípravách to s plněním limitů
bylo půl na půl. Z osmi přihlášených dosáhly na limiťák čtyři
kolektivy. Na více než 110 procent
splnily technický režim kolektivy
hlavních předáků Jaroslava Illeka
(čelba 61 105 – postup 94 metrů),
Marka Gallika (čelba 63 900 –
postup 54 metrů) a Petra Uhriny
(čelba 11 613A – postup 169
metrů). O pět procent překročil
technický režim kolektiv hlavního

Na Darkově sledují výkony
rubání Zbyňka Rzidkého

FOTO: Josef Lys
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Heinz, Miroslav Krkoška
Kamil Slabý, Ivo Kvičala
směnoví předáci: Miroslav
Moravčík, Peter Chomčo, René
Jurygáček, Marian Vojtuš, Miroslav
Sedlák, Peter Jarábek, Zdeněk
Bogar

Těžní věž Závodu Důl Karviná.

„Tak vynikající těžba však nepůjde
dlouho. Po 160metrovém postupu
přichází zlom – porub 339 400 se
zužuje a postupně se začnou ubírat
sekce. Dokopáno má být koncem
ledna příštího roku,” konstatuje vedoucí úseku s tím, že to však neznamená rezignaci na limity ve zbýva-

jícím období. Jeho slova potvrzuje i hlavní předák, o kterém Sztula
říká: „Zbyněk je chlap na svém místě. Přímý, tvrdý, nekompromisní,
cílevědomý, stojící si za svým rozhodnutím. Hlavním předákem je
už sedmnáctým rokem a hornictví,
včetně strojního zařízení, rozumí
jako málokdo. Jeho přirozená autorita a zkušenosti umocňují sílu celého kolektivu.”

Stěžejní porub Darkova
pojede na plný výkon
„Nepřeháněj, nepřeháněj,” mává
Rzidký rukou nad hodnocením
vedoucího. „Něco podobného
se dá říct i o ostatních z naší party. Kolektiv se mi za ta léta mnohokrát obměnil, ale ten současný
je už zhruba dva roky stabilizovaný a každý jedinec je na svém postu
profíkem. Nelze je všechny v novinách vyjmenovat, ale všem bez výjimky za odváděné výkony upřímně
děkuji. Uvědomujeme si, že v závěru roku je náš porub na šachtě stěžejní, že na jeho těžbě ve velké míře
záleží, zda Darkov v tomto ukazateli splní roční plán. Myslím si,
že za všechny z našeho kolektivu
můžu slíbit, že z naší pozice pro to
uděláme maximum,” uzavírá hlavní předák.
Josef Lys

Porub 339 400
 směrná délka porubu:
185 metrů
 průměrná mocnost sloje:
3,70 metru
 směrný postup porubu:
275 metrů
 kombajn: KGS 645
 stěnový dopravník: PF 4/932
 výztuž (121 kusů):
FAZOS 17/37, Poz-MD

Ze severu Čech pro rady a zkušenosti do revíru OKD
Zástupci společnosti
Fosil Partner se přijeli
podívat na metodu
chodba-pilíř testovanou
v Závodě Důl ČSM

Starzyczny, kteří byli v roce 1995
u prvního nasazení razicího komplexu ABM 20 s válcovou frézou a svorníkovacím zařízením
v OKD,“ říká Richard Pavlík.

STONAVA – Hlubinná těžba chodbicováním na okrajích hnědouhelného lomu Nástup Tušimice společnosti Severočeské doly na severu Čech poblíž Chomutova.
To je projekt, jehož zpracováním byla pověřená společnost
FOSIL PARTNER. Se zkušenostmi s podobnou dobývací metodou
chodba-pilíř, kterou v současnosti
testuje OKD v Závodě Důl ČSM,
se přijeli seznámit její zástupci
do našeho revíru.
Představitelé této ﬁrmy v čele
s jejím technickým ředitelem
Petrem Welserem proto sfárali spolu s ﬁnanční ředitelkou
Jarmilou Ivánkovou, vedoucím
odboru mechanizace Richardem
Pavlíkem, vedoucím projektu komora-pilíř Jiřím Korbelem a vedoucím větrání Josefem Vaškem
na příslušné pracoviště stonavského závodu. „Zajímavostí je, že
za společnost FOSIL PARTNER
fárali i bývalí zaměstnanci ČSM
Česlav Nastulczyk a Stanislav

Největší česká hnědouhelná společnost Severočeské doly, která
v Ústeckém kraji těží povrchovým způsobem v dolech Bílina
a Nástup Tušimice a ročně produkuje zhruba 23 milionů tun uhlí,
se pokouší dostat k dalším záso-

Hlubinná těžba na severu
Čech

bám uhlí hlubinným způsobem.
Plánuje vytěžit asi 16 milionů tun
výhřevnějšího uhlí v bočních svazích dolu Nástup Tušimice, k němuž se není možné dostat povrchovým způsobem. Firma chce
ročně hlubinnou metodou vytěžit přes 1 milion tun uhlí, v současnosti pracuje na dokumentaci
EIA a plánuje, že v případě úspěchu by mohlo začít dobývání tímto způsobem v letech 2016–2017.
Díky této těžbě by mohl vlastník
ﬁrmy, společnost ČEZ, zásobovat své modernizované elektrár-

Dobývací metoda chodba-pilíř se testuje v Závodě Důl ČSM.
ny Tušimice a Prunéřov, ty mají
nyní větší účinnost a menší spotřebu paliva. Důl Nástup Tušimice
má plánovanou životnost do roku
2040, hlubinnou těžbou by se jeho
životnost prodloužila.

FOTO: René Pajurek

Chodbicování v dole
Nástup Tušimice

Pro zkušenosti přijeli do stonavského dolu zástupci společnosti Fosil Partner.

Zvolenou dobývací metodou pro
vydobytí části zásob v závěrných svazích lomu je chodbicování, tedy ražba o rozměrech 5,4
x 8 metrů v horním patře a 5,4
x 4–6 metrů ve spodním patře

v délce do 250 metrů. Jedná se
o „bezzávalovou“ dobývací metodu určenou pro ochranu jak
povrchových objektů, tak stabilitu bočních svahů uhelného lomu.
Připravuje se nasazení technologií ražení a zajišťování stropu
a boku důlního díla samostatnou svorníkovou výztuží s nasazením razicího stroje Bolter
Miner s válcovou frézou šířky 5,4
metru, odtěžení pomoci Shuttle
Carů o nosnosti 17 tun k předávacímu zařízení Feeder Breaker
(FB), které následně kontinuál-

ně dávkuje vytěžené uhlí na pásové dopravníky TP 630 a dále
na lomové dopravníky šířky 1600
milimetrů.
„Návštěvu jsme seznámili
se zkušenostmi týkajícími se jak
legislativy, tak zejména nasazení nových strojů, způsobu ražeb
a odtěžování uhlí pomoci kolových dopravníků Shuttle Car nebo
používání samostatné svorníkové výztuže. Věnovali jsme se také
otázkám větrání, potenciálním rizikům a bezpečnosti práce,“ říká
Pavlík.
Zástupci OKD upozornili také
na technické nedostatky komplexu, které je nutné řešit s dodavatelem před výrobou strojů. Obě
strany prodiskutovaly výhody
a nevýhody dobývací technologie
chodba-pilíř, dotkly se také otázek
vyztužování, odtěžení a monitoringu důlních děl.
Nová metoda bezpoklesové
těžby chodba-pilíř nebo chodbicování by měla umožnit vytěžení
dalších zásob nejen černého uhlí
v našem revíru, ale i hnědého uhlí
v severních Čechách vázaných
v různých ochranných pilířích,
ochranných pásmech, a zejména
v lokalitách za linií tzv. územně-ekologických limitů.
Marek Síbrt

Z OKD
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Zpátky na svém – a je to znát!
Návrat z ručního rubání
do sekcí znamenal
denní rekordní postup
i nejvyšší měsíční těžbu
na Paskově

Slovo ředitele

Zbigniew
Janowski
ředitel Závodu
Důl Paskov

FOTO: Radek Lukša

CHLEBOVICE – Kolmým postupem ve výši osmi metrů dokázali dvacátý říjnový den havíři z party hlavního předáka Petra
Zemana z úseku T2 vedoucího
Pavla Balona, kde je na Závodě
Důl Paskov jejich místo. Patří totiž do sekcových rubání, jakým je
také nová stěna 112 406 na čtvrtém patře chlebovické lokality!
„Celkem jsme 20. října nakopali 2096 tun, to dělá nejvyšší letošní denní těžbu na Paskově,“ nechal se slyšet vedoucí úseku s tím,
že na aktuálním pracovišti dělá
118 kmenových horníků doplněných od 24. září 19 kolegy z dodavatelských ﬁrem Carbokov a SDP.
Výjezd z prorážky měl Zemanův
kolektiv až na zatlačení spodních
sekcí od šesté po čtrnáctou (to
vyřešil během dvou dnů) vcelku
bezproblémový.
A od té doby se s pluhem RHH
800, stěnovým dopravníkem
PF3 a sekcemi Hemscheidt (117
kusů typu KG 291 a 14 kusů typu
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Hlavní předák Petr Zeman v novém sekcovém porubu 112 406 na Chlebovicích.
první ruční rubání, docela jsme
G 256) fedruje. „Souhra osádky,
se zapotili, než se začaly dostavopříznivé důlně-geologické podvat výsledky. Sžívání se s inmínky i dodržování harmodividuálními výztuženogramu OPRU při ranmi bylo náročné. Jsme
ních údržbách vedly
však většinou samí
k říjnové těžbě nad
dědci s hornickýsedmadvacet tisíc
mi
zkušenostmi
tun uhlí. Stali jsme
Takové jsou prům
a táhneme za jeden
se nejproduktivnějěrné postupy kolekt
provaz,“ popisoval
ším a klíčovým poivu
od „rekordního“
Balon.
rubem Závodu Důl
Zemanův kolektiv
Paskov,“ řekl vedou20. října.
tak i v ručním porubu
cí úseku.
063 607/1 zadělal na záBalon i Zeman přitom
řijový limitní výkon. „Zbytek
ve svých funkcích přešli v roce
jsme zvládli už v novém rubá2007 na Paskov z utlumované
ní 112 406, kde jsme splnili paDukly se zdravým jádrem korametry limiťáku i v říjnu,“ uvelektivu. „Jsme sekcoví horníci,
dl Balon. A první dva letošní záa když jsme letos dostali vůbec

5,5 metru

Údržbářská směna na pracovišti, které je nyní pro Závod Důl Paskov klíčové.

pisy na skuru má kolektiv z úseku T2 ze stěny 112 405, taktéž
na Chlebovicích. Tu dokopal
na jaře.
„V sekcích prostě dokážeme
zúročovat naše letité hornické
zkušenosti, podáváme tam dobré výkony,“ shodl se vedoucí úseku s hlavním předákem. Jejich
aktuální pracoviště má celkovou
mocnost 120 centimetrů, čistého uhlí pak je okolo 102 centimetrů. Směrná délka porubu 112 406 na postupu činí 360
metrů a úklon v průměru 25°.
Koncem listopadu zde havíře
čeká boj s tektonikou, sloj uskočí o tři metry.
Radek Lukša

Vážení zaměstnanci,
dovolte mi, abych v úvodu ještě
jednou poděkoval vám všem
za skvělé výsledky Závodu Důl
Paskov v uplynulých deseti
měsících. Již podruhé za sebou
jsme získali Fedrunkový kahan
OKD za výsledky v bezpečnosti,
výrobě a ekonomice a jako
první jsme obdrželi nové ocenění Svatá Barbora za výsledky
v bezpečnosti práce ve 3. čtvrtletí 2014. Pevně věřím, že je to
důkazem zlepšení organizace
práce, vztahů na pracovištích,
spolupráce úseků a útvarů,
zavedení širších forem motivace
a zodpovědným přístupem
všech zaměstnanců.
Podařilo se nám přeplnit
plány ve výrobě a současně
podkročit nákladovost na tunu
výroby. Pouze tyto cesty nám
umožní eliminovat nepříznivý
dopad nižších tržních cen uhlí
do výsledku hospodaření.
Závěrečné měsíce roku 2014
a 1. čtvrtletí roku 2015 budou
ve znamení přípravy nových
kapacit. Musíme zrealizovat tři
překlizy dobývacích komplexů
(1 kombajnový, 2 pluhové) včetně
rekonstrukce odtěžení a klimatizace. V podmínkách Závodu Důl
Paskov dosud nevídané požadavky na likvidaci a vybavování
kladou nadstandardní nároky
na organizaci práce a logistiku.
Dokážeme to zvládnout kvalitní
technickou připravenosti, koordinací všech činností, ﬂexibilitou
a dobře odvedenou prací.
Nesmíme u toho zapomínat
na to hlavní – pracovat bezpečně. Bez toho naše výsledky
ve výrobě a ekonomice ztrácejí
význam. I v souvislosti s blížícím
se závěrem roku vyzývám
všechny zaměstnance k zodpovědnosti a rozvážnosti při všech
činnostech.
Zdař Bůh!

Při práci s břemeny předvídej jakákoliv možná nebezpečí
KARVINÁ − Na pracovištích naší těžební společnosti se manipuluje
s různými břemeny nejen ručně,
ale také pomocí jeřábů, kladkostrojů nebo jiných mechanických
zařízení. Přitom může dojít k různým nebezpečným situacím.
„Často to je pád osoby na rovině při přenášení břemen nebo pád
břemene na osobu či nohu. Dále
může dojít k přetížení a namožení, poškození páteře a v neposled-

Pan Horníček dole v dole

ní řadě přiražení břemenem,“ uvedl vedoucí řízení odboru bezpečnosti OKD Pavel Zajíček a upozornil ještě na problém s lanovými
a řetězovými zvedáky, ručními
tažnými a zdvihacími zařízeními,
kdy hrozí švihnutí lana či řetězu
při náhlém uvolnění napnutého
prostředku.

Buďte opatrní a ostražití!
Při přenášení břemen je možné
zakopnout o překážku, uklouznout nebo si případně podvrtnout nohu či zranit ruku při pádu
na počvu. Úrazy se stávají i při naražení pracovníka na dopravní
prostředek nebo manipulační zařízení. „K nejdůležitějším opatřením pro eliminaci takových úrazů

FOTO: Boris Renner

Heslo měsíce listopadu
má za cíl seznámit
zaměstnance s možnými
riziky a nepodceňováním
nebezpečí při práci

Při manipulaci s břemeny hrozí různé nebezpečné situace.

je být se spolupracovníky řádně
domluven na stanoveném postupu, řádně mezi sebou komunikovat, v neposlední řadě dodržovat
pořádek na pracovišti a odstranit
vyčnívající překážky již před zahájením práce,“ doporučil Pavel
Zajíček.
Aby nedošlo k pádu břemene
na osobu či nohu, je důležité nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, nepřecházet pod ním, vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni
a při ruční manipulaci dodržovat
správné přenášení a uchopení.
„To znamená používat uchopovacích otvorů a držadel, ale i zkontrolovat stav přepravních obalů,“
poznamenal.

Při náhlých prudkých pohybech nerozhýbaných svalů, zejména spojených s vysokým zatížením
a nepřiměřenou námahou, může
dojít k natržení nebo natažení svalů
a šlach. Při prudkém zvednutí břemene i ke vzniku tříselné nebo stehenní kýly. „Tady se ukazuje nutnost výcviku a školení pracovníků
o správných způsobech a postupech manipulace. Dále je potřeba
upozorňovat na dodržování hmotnostního limitu 50 kg a na správné vybavení pracoviště vhodnými
pracovními pomůckami,“ vysvětlil Zajíček a dodal, že při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s příliš těžkými nebo obtížně uchopitelnými břemeny může dojít k poškození páteře či poranění kloubů. aja
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Kühtreiberová: Chceme lidem
pomoci při zásadní životní změně

Kdy byl program spuštěn? Už
pomáháte zaměstnancům, kteří
OKD opustí ke konci roku?
Ano, program je již spuštěn a jak
tým věnující se v OKD pomoci lidem, kteří by chtěli zahájit vlastní podnikání, tak já za program
S nadací za prací jsme zájemcům
k dispozici. Veškeré informace
jsou také přístupné na našem projektovém webu www.novasichta.cz.
V čem konkrétně mohou zájemci
očekávat vaši pomoc?
Zjednodušeně řečeno zájemcům
zvýšíme šance na nalezení nového uplatnění. Poskytneme jim
školení v dovednostech potřeb-

leza, na což jsou napojeny především strojírenské a další technické ﬁrmy. V posledních letech také
došlo v kraji v souvislosti s příchodem automobilky Hyundai k nárůstu počtu zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu.

ných pro získání nové práce, jako
je například vytvoření životopisu nebo osobnostně-pracovního
proﬁlu, který deﬁnuje, jaká práce
by pro uchazeče byla nejvhodnější. Spolupracujeme s úřadem práce, abychom naše aktivity propojili s nabídkou odpovídajících rekvaliﬁkačních kurzů. A v průběhu
celého programu nabízíme i sociálně-psychologické poradenství.

Myslíte, že zaměstnavatelé v regionu budou mít o lidi z OKD
zájem? Jak zatím spolupráce
funguje?
Na celém projektu spolupracujeme jak s krajskou pobočkou úřadu práce, Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, agenturou
CzechInvest, krajským zastoupením Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR nebo Sdružením pro rozvoj MSK. Klíčovou roli ale pochopitelně hrají zaměstnavatelé.
V současnosti s námi spolupracuje více než 80 ﬁrem v kraji, ale
i mimo něj. Jedná se jak o velké
ﬁrmy (ArcelorMittal, Vítkovice
Machinery Group nebo AWT),
tak střední a menší zaměstnavatele (Tahokov). Optimismem
mě naplňuje to, že když naše cíle
v jednotlivých ﬁrmách prezentujeme, hned se objevují první zájemci o lidi odcházející z OKD.
Věřím, že s tím, jak se bude projekt dále rozvíjet a vejde ve vět-

Pojďme postupně, zmiňovala jste, že jednou ze základních součástí programu S nadací za prací je poradenství. Jak to
bude v praxi vypadat?
Uvědomujeme si, že odchod ze zaměstnání může mít negativní dopad na situaci v rodině, člověk se
může cítit frustrovaný, bez energie, bez víry ve vlastní schopnosti, pod stresem v důsledku snížení
příjmů domácnosti. Tady bychom
chtěli lidem individuálním poradenstvím pomoci a ukázat, jak je
možné tyto problémy zvládnout
a najít správnou cestu z obtížné
situace.

FOTO: Marek Síbrt

STONAVA – Nadace OKD prošla
za uplynulý rok a půl výraznými změnami. Krize černouhelného průmyslu měla logicky dopad i na fungování nadace, jejímž zřizovatelem je OKD. Ta
tak rozděluje menší objem prostředků než v předchozím období a zaměřuje se čistě na pomoc
v regionu, kde přichází s novými
programy reagujícími na současnou situaci. Jedním z nich je
program S nadací za prací, jehož
cílem je pomoci zaměstnancům
opouštějícím OKD najít nové
pracovní uplatnění. Program
je jedním ze dvou hlavních pilířů Nové šichty, o jejímž zřízení společnost OKD informovala
v uplynulých týdnech.
Za programem S nadací za prací stojí od samotného počátku
projektová manažerka Michaela
Kühtreiberová. Rozhovor s ní se
tak věnuje především tomu, jakým způsobem je Nadace OKD
připravena lidem opouštějícím
OKD pomoci.

Michaela Kühtreiberová, projektová manažerka programu S nadací za prací.
projevili zájem a byli aktivní. Pak
je šance na úspěch.

ší známost, počet těchto ﬁrem
poroste.
Ale samozřejmě neskrýváme
to, že lidé odcházející z OKD to
nemusí mít vzhledem k ekonomické situaci v kraji jednoduché,
proto chceme naší pomocí jejich
šanci na nalezení nového uplatnění zvýšit. Vytváříme jim podmínky a potřebujeme, aby oni sami

Je možné speciﬁkovat, v jakých
odvětvích spolupracující zaměstnavatelé fungují?
Jde o ﬁrmy napříč jednotlivými
branžemi, ale logicky je historie
regionu spjata s průmyslem navázaným na těžbu uhlí a výrobu že-

Závod úpraven hodnotil a oceňoval

Dále jste hovořila o školeních, která zvýší šanci uchazečů
na získání nového uplatnění…
Ano, to, jak člověk zapůsobí
na pracovním pohovoru, je pro
získání nového uplatnění zásadní. Chceme proto uchazečům pomoci orientovat se na trhu práce, ukázat, kde je možné vyhledávat volné pracovní pozice a jak
vhodně oslovovat možné zaměstnavatele. Zájemci se naučí sepsat
správně životopis, připravit se
na pracovní pohovor a odpovídajícím způsobem se při něm prezentovat. Účastníkům vypracujeme
pracovní proﬁl, který jim napoví, na jakou práci se nejlépe hodí.
Školení by mělo trvat pět dnů.
Pak by měl účastník logicky začít hledat nové uplatnění…

Ano, ve spolupráci s dalšími zaměstnavateli v kraji a úřadem práce jsme již začali vytvářet interní
přehled vhodných pracovních příležitostí. Tato burza práce je k dispozici jak účastníkům, tak i neúčastníkům programu, přičemž
účastníkům programu bude při
obsazování volných pozic dávána
přednost.
A pomoci můžete i vy. V případě, že víte o volném pracovním
místě, informujte náš tým, my
pozici zařadíme do naší databáze a třeba někomu pomůžete s novým pracovním uplatněním.
Jak se můžu do programu
přihlásit?
Je to naprosto jednoduché.
Vyplníte stručnou přihlášku, která vám bude předána spolu s výstupní brožurou, když budete opouštět OKD, přihláška je
k dispozici na zmiňovaném webu
www.novasichta.cz a také u členů týmů OKD a Nadace OKD.
Přihlášku pak odnesete buď týmu
Nadace OKD do našeho sídla
na HBZS v Ostravě-Radvanicích,
nebo na recepci Závodu Důl
Darkov týmu OKD. Také ji můžete vhodit do jakékoli schránky
důvěry.
Přihlásit se je nutné do šesti měsíců od ukončení pracovního poměru v OKD.
A jak dlouho program trvá? Je
časově náročný?
Předpokládaná délka programu je
2–3 měsíce a po jeho absolvování
dostanete osvědčení, které usnadní hledání nové práce. Účast v programu je bezplatná a jeho absolvování není vůbec složité. Navíc je
vám po celou dobu k dispozici tým
profesionálů.
Marek Síbrt

Záliba se změnila v obživu
Bedřich Szotek nezůstal
jen u předělání vlastního
vozu, alternativní pohony
na LPG nyní dávají práci
jemu i jeho dvěma synům

FOTO: Jaromír Lapiš

HORNÍ SUCHÁ – Když se v první polovině devadesátých let minulého
století tehdejší důlní elektromechanik Bedřich Szotek seznámil
s pohonem zkapalnělým propan-butanem (Liquiﬁed Petroleum
Gas, LPG), viděl v tom fajn věc.
S předělávkami motorů aut začal
koketovat ještě v havírně a po odchodu ze šachty ho nakonec i živí.
„Na plyn jezdím už od dvaadevadesátého roku,“ řekl sedmapadesátiletý absolvent oboru důlní elektromontér na havířovském
učilišti Dolu Dukla, který v ostravsko-karvinském revíru fáral
v letech 1976 až 2001.
„Nejprve jsem to měl jako koníčka. Upravil jsem auta rodině a známým, pochválil se tomu
a tomu, ti zase jiným lidem,“ po-

Úpraváři v průběhu
devíti měsíců expedovali
6,1 milionu tun paliva
KARVINÁ – Poděkování za dosažené výsledky za devět měsíců roku,
ale i kritika nedostatků na pracovištích zazněla na poradě předáků Závodu úpraven z úst ředitele
Václava Kabourka. Ten také hovořil o úkolech, které úpraváře čekají v závěru roku, a seznámil přítomné se záměry Závodu úpraven
v roce 2015.
Od ledna do září vyrobili
úpraváři 6,33 milionu tun produktů, z toho zákazníkům vyexpedovali 6,1 milionu tun různých druhů paliva. Největší podíl na expedici má úpravárenský komplex Darkov (2,46 mil.
tun). I přes složité období ve výrobě sortimentu úpraváři věnují maximální pozornost kvalitě
produktů.
Vedoucí odboru BOZP Závodu
úpraven Martin Sedláček informoval přítomné o stavu bezpečnosti na pracovištích. „Je stále

co zlepšovat. V průběhu třetího
čtvrtletí jsme zaregistrovali jeden
pracovní úraz. Při četných kontrolách pracovišť stále zjišťujeme
nedostatky v oblasti dodržování bezpečnosti práce zaměstnanců našich i cizích ﬁrem. Musíme
se více zaměřit na kontroly pracovníků, kteří jsou pod vlivem
psychotropních látek,“ upozornil
Sedláček.

Nejlepší pracovník úpravny
Milan Skurka – strojní údržba
Staříč
Pavel Ožana – elektroúdržba
Lazy
Petr Wolf – strojní údržba ČSM
Miroslav Delong – provoz vodního prádla (jemná část) Darkov

Nejlepší CI ZÚ
Miroslav Hlaváček – strojní
údržba Lazy
Ladislav Sojka – provoz vodního
prádla (hrubá část) Darkov

Technologický náměstek Jiří
Vyoral ocenil hlavně úspory
úpraven ve všech druzích energie a úspory po realizaci inovací v rámci CI. „Plánované opravy
byly téměř všechny realizovány.
Teď už chybí jen dokončit největší
investici roku na úpravně ČSM,“
konstatoval Vyoral.
Příjemnou
částí
porady bylo vyhodnocení nejlepších pracovníků Závodu
úpraven. Oceněni byli Milan
Skurka, Pavel Ožana, Petr Wolf
a Miroslav Delong.
V trvalém zlepšování si nejlépe
vedli Miroslav Hlaváček a Ladislav
Sojka.
Nejlepším provozem úpravny za 3. čtvrtletí se stala úpravna
Darkov, která obhájila „Putovní
vagonek“ získaný v minulém
čtvrtletí. „Putovní vagonek považuji za velké ocenění práce všech zaměstnanců darkovské úpravny,“ reagoval po jeho
převzetí z rukou ředitele vedoucí provozu úpravny Darkov Jiří
Waclawik.
jal

„Pokud má chlap
ze šachty nějaký,
nejraději řemeslný
koníček, může se
třeba stát i jeho
budoucím povoláním,“
nechal se slyšet
živnostník.

FOTO: Radek Lukša

Nejlepší výsledky v průběhu 3. čtvrtletí dosáhl provoz úpravny Darkov. Jeho vedoucí Jiří Waclawik převzal ocenění „Putovní
vagonek“ patřící všem zaměstnancům provozu.

Někdejší důlní elektromechanik provozuje v Horní Suché rodinnou dílnu.

Bedřich Szotek se sadou vstřikování, které je základem přestavby na LPG.

pisoval Szotek, jenž na 9. květnu
prošel úsekem vybavování, dělal provozního elektrikáře v rubání a v přípravách i mistra důlním
elektromechanikům. Když ho vyřazovali na „expozičku“, měl jasno – podle svých slov nehodlal jen
brečet na pracovním úřadě.
„Rozjel jsem s přestavbami aut
na LPG živnost, aby mě to uživilo. Určitě mi k tomu pomohly
dvě maturity, večerně jsem si dodělal hornickou a později elektrotechnickou průmyslovku. S tím
jsem získával uplatnění snadněji. Docela se mi hodilo, že jsem se
už na šachtě věnoval zálibě, jež se
změnila v novou profesi,“ líčil majitel specializované dílny AutoSzotek v Horní Suché.
Boom předělávek vozidel
na plyn vrcholící v roce 2012 přinesl nárůst podnikatelů v daném
oboru, avšak ne všichni se jim věnují na sto procent. „Technika
a vývoj jdou neustále kupředu, kutilové tohle stíhat nemohou,“ dodal Szotek účastnící se také školení v Itálii. Jeho dílna, kde pracuje
například se systémy Landirenzo,
Lovato či BRC, se stala rodinnou
– dělají v ní i oba synové.
Radek Lukša

Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE

Extrémní turista vyráží
do hor polonahý i bosý
„Chřipka? Zápal plic? Vždyť
já za ty dva roky nepamatuji, co
je rýma. Zlepšilo se mi dýchání a imunita. Doktor na poslední prohlídce říkal, že ze snímku plic jdou ty odfárané roky
poznat, ale jinak byl příjemně překvapen,“ řekl Čupa, jehož zatím nejextrémnější výkon
představovaly dva zimní výšlapy
z Tatranské Lomnice po sjezdovce na Skalnaté pleso. Tehdy už totiž neměl ani boty.

FOTO: Radek Lukša a archiv

„Když nechodil
po horách, ložnice
se jeho chrápáním
přímo otřásala,
teď je klid,“upozornila
Magda Čupová.

Jan Čupa s fotograﬁemi ze svých výšlapů s Lysou horou v pozadí.

Vysloužilý havíř z rubání
šokoval dokonce
doktory, zlepšil se mu
plicní obraz; nemluvě
o tom, že poslední dva
roky už nedostal rýmu

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

Tatry v zimě a vysloužilý horník: vyrazil
na tůru do půl těla.

METYLOVICE – Z okna svého obydlí v Metylovicích má vysloužilý horník Jan Čupa pěkný výhled
na beskydskou královnu Lysou
horu. A právě tam ho před dvěma
roky poslala manželka Magda,
aby prý přišel na jiné myšlenky.
Stalo se a teď má doma místo tuctového penzisty doslova extrémního turistu, jenž obchází hory
i v mrazu bez trička, a někdy dokonce bosky!
„Z mého prvního výšlapu
na Lysou jsem měl problém dostat se zpátky k autu na parkoviště u transformátoru nad
Ostravicí. Celkem okolo jedenácti kilometrů tam i zpět. Do hor
a turistiky jsem se postupně zamiloval, najednou jsem dokázal vyjít nahoru dvakrát za den,
a pak třikrát,“ popisoval Čupa
s tím, že rekord má z 30. ledna
letošního roku. To zvládl oblíbenou trasu hned pětkrát.
„Začal jsem za tmy a za tmy
také skončil. Ve čtyřstupňovém
mrazu jsem šlapal celkem třináct
hodin a patnáct minut oblečený
pouze v kraťasech, a pravda, obu-

tý. Ale nesedl jsem si, svačil v pohybu,“ popisoval s tím, že s odkládáním bundy a posléze i trika
začal na svých výpravách kvůli
pocení. Tolik mu vadilo, že se raději rozhodl a „naprogramoval“
na nošení nejnutnějšího oděvu.

Manželka o bývalém horníkovi z rubání a důlním zámečníkovi ze šachet Šverma III v Ostravě
a Sviadnov, Staříč i Chlebovice
tvrdí, že „každý je svým způsobem střelený“. Zvykla si, že
se její muž pohybuje polonahý v horách i ve dvacetistupňovém mrazu. Chápe, proč šel
mezi 19. říjnem 2013 a 18. dubnem 2014 na Lysou horu celkem 210krát. A ví, že mu stačí litr
vody a tyčinka.
Radek Lukša

FOTO: Adam Januszek
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Dokumentární ﬁlm o dolu František s mimořádným zájmem zhlédli především
jeho bývalí zaměstnanci.

Filmová vzpomínka na důl
František v Horní Suché
HAVÍŘOV – Stálá expozice o historii
Havířova a hornictví ve výstavní
síni budovy Společenského domu
Reneta nabídla třetí říjnové pondělí
v tradičním ﬁlmovém odpoledni
pohled do historie Dolu František,
v minulosti také Důl Prezident
Gottwald.
Záznam vznikl jako potřeba uchovat vzpomínky na práci při dobývání
uhlí v tomto dole. Důl František
se nachází v katastru obce Horní
Suchá. Návštěvníci, kteří dorazili
před velkoplošnou obrazovku, si během ﬁlmu připomínali různé okamžiky a vybavovaly se jim vzpomínky

na dnes již neexistující provoz,
po kterém zbyla jen železobetonová
těžní věž. „Samozřejmě jsem přišel
zavzpomínat a podívat se na tento ﬁlm. Vždyť jsem na Františku
dělal 23 let. To je přece kus života,“
pronesl jeden z důlních elektrikářů,
který nyní pracuje na Závodě Důl
Lazy.
Ve ﬁlmu byly použity materiály
jednak přímo z dolu, ale také z jeho
zázemí či rekreačních pobytů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků
– například na Těrlické přehradě,
v Horní Lomné a jinde.
aja

Zajímavosti
 V roce 1948 se Důl František
přejmenoval na Důl Prezident
Gottwald, původní název byl navrácen díky politickým změnám
v naší zemi od roku 1990
 V průběhu II. světové války byl
zaznamenán prudký vzestup
těžby uhlí pro válečnou potřebu
 K výkonnější ražbě důlních
děl byl v roce 1969 nasazen

do provozu první razicí kombajn
F6-H
 1. 7. 1995 došlo ke spojení dolů
František, Dukla a Lazy v jeden
celek s názvem Důl Lazy
 Poslední vozík uhlí byl slavnostně vytěžen 30. 6. 1999. Poté
bylo důlní vybavení demontováno a vyklizeno, důl zasypán
a zlikvidovány povrchové budovy.

Tipy Horníka

KARVINÁ
Unikát
Codex Gigas, neboli Ďáblova bible míří na fryštátský zámek! Jedinou
kopii známé a mystické středověké knihy na světě zde vystaví od pátku
7. listopadu do neděle 14. prosince. A k vidění bude vždy od úterka
do neděle zdarma i s možností se jí dotknout. Obří kniha vázaná v přírodní
hovězí kůži má 210 stran ve 105 složkách a její hmotnost je 78 kilogramů.
Přednáška
Astronomie – součást historie a kultury lidstva. Tak pojmenoval Radek
Kraus z hvězdárny ve Valašském Meziříčí přednášku pro veřejnost, kterou
pořádá ve čtvrtek 13. listopadu Středisko hudby a umění Regionální
knihovny Karviná ve Fryštátě od 17 hodin. Hovořit bude například o sestavování kalendářů podle úplňků měsíce.
uzi
Zatím největší extrém zažil během cesty, kdy odložil dokonce boty.

Helouvín? Guvno! Dušičky!
„Tak jak stě oslavili tyn letošní helouvín?“ zeptal se v nedělu Na Upadnici
vzdělanec Jiřik. „Lojzek, čemu nam
tyn gnyp nadava?“ obratil se na mně
s ušklebkem Poldek. „Pta se, esli si byl
o vikendě na hřbitově zasvitiť svojim
zesnulym, Poldečku,“ vysvětlil sem
mu ze smichem. „Tuž co to mele?! Jaki
helouvín?! Dyť to byl normalni křesťanski svatek pamatki zemřelych čili
Dušičky!“ pravil Poldek a zle zakulal
na Jiřika očami. „Něčitaš, něviš,“ pravil svoju otřepanu frazu Jiřik a pokračoval: „Cely civilizovany svět na zapad
od nas slavi v tyn den helouvín, což je,
ty zabedněncu, anglicki nazev pro ty
vaše Dušičky. Enemže v anglicki mluvicich zemjach něchoďa bečeť na hroby,

ale fajně se bavija. Děcka aji dospěli
litaju po cestach ve strašidelnych
kostymach, strašiju se, do oken davaju
vydlabane a na lidske pysky vyřezane
dyně ze svičkami vevnitřku, prostě
maju z teho prdel. Ni tajak u nas, kaj se
navščeva hřbitova měni v modni přehlidku. Kaj se baby z rodiny trumfuju,
kera přidě v dražšim a lepšim mantlu
či klobuku. Chlopi se kolem nich enem
hufuju a těša se hlavně do hospody, kaj
baby budu fotkami jedna druhu trumfovať, kera ma pěknějši a bohatějši
potomki, a oni se zrobija při pivu a fernetu či vodce svuj den... To su ty vaše
křesťanske Dušičky! Di s tym do řiti! To
mi je fakt milejši tyn americki holouvín,
kaj nikdo nic něpředstira a bavi se, jak

umi.“ „Ja! Vam modrym ptakum
se libi vice to, co je americke,
než to naše. To je včil tyn vaš
velki bratr, či jak sami pravitě
Big Brother! Komunistum stě
za Rusy nadavali a co včil robitě
vy?“ vrypnul se do dišputa Antek.
„Brzdi, Antek, brzdi. Viš že sme
se politicke dřisty zakazali, přeci se
něbudeme pro paru hlupych a sprostych politikuv přežirať aji my,“ vletěl
sem do ňho. „A co ty, Lojzek, byli stě
z Mařu na hřbitově?“ otočil zpatki Jiřik.
„To viš, že byli. Ja se na to každy rok
těšim, bo se zejdě cela rodina. Aji ti, co
se kdysik rozutikali po cele republice.
Pravda, naše šiky řidnu čim dal vice,
ale co narobime. A je to dycki tajak si

to popsal ty. U hrobu zme pochvalili
baby za oblečeni, a už zme se hnali
do hospudki. A tak to jelo přesně podle
teho tvojiho scenařa. Potym zme se pomuckali a slibili se, že ti, co budu mocť,
přidu na hřbitov přišti rok zas,“ pravil
sem za suhlasneho mručeňa Erdi,
kery byl na hřbitově s nami. „To
seďa v něbičku dvě dušički a ta
jedna pravi: ,Od koho a jaká
byla poslední věta, kterou
jsi ve svém životě slyšel?’
,Od manželky: Jestli mně
pustíš na chvíli k volantu,
tak budeš přímo andílek!’
Fajne, ni?!“ zakoňčil dišput
tradičně Erďa.
Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

Panorama

Seriál – 4. díl

Finanční gramotnost aneb
jak se vyhnout problémům
Jak na stavební spoření?
KARVINÁ – V posledním článku
tohoto seriálu (Horník č. 37) byly
rozebrány možnosti investování
a zhodnocení peněžních prostředků.
Dnes se blíže zastavíme u jednoho
z produktů, u kterých máme jistotu,
že své prostředky dostaneme
zpět. A to v poměrně krátkém čase
šesti roků. Budeme se tedy zabývat
stavebním spořením.

Garance státu
Ačkoliv se leckdy může zdát, že
se již na našem trhu nenabízí,
s blížícím se koncem roku si je
možné všimnout zvýšené aktivity
stavebních spořitelen s nabídkou
slevových akcí. Například, pokud si
založíte stavební spoření do konce
roku, případně do 31. 1. 2015, máte
nárok na slevu za zřízení smlouvy
o stavebním spoření, ale objevují
se i další zvýhodnění. A proč ještě
vůbec o stavebním spoření přemýšlet? Vždyť jsou i jiné produkty
na trhu. Nicméně u stavebního
spoření si můžeme být jisti tím, že
nám spolehlivě ušetří prostředky,
které bychom jinak nejspíše utratili.
Navíc je garantováno státem. Pokud
dodržíme podmínku minimálního
vkladu, tedy 20 000 Kč ročně, potom vzniká nárok na státní podporu
2000 korun.

Mějme na paměti, že jeden klient
může vlastnit pouze jednu smlouvu,
proto je vhodné spořit i dětem. Pozor
si je však nutné dát na to, aby výše
zmíněná částka byla na náš účet
stavebního spoření připsána včas,
a to s ohledem na uzavírání účtů
stavebních spořitelen před koncem
kalendářního roku. Pamatujme, že
platby po 24. prosinci již nemusí
být připsány včas a nárok na státní
podporu nebude přiznán. Přesné
informace je možné získat v té stavební spořitelně, kde máme vedený
daný účet. Jestliže naspoříme částku

nižší, potom očekávejme pouze
poměrnou část státní podpory.
Částky nad 20 000 Kč ročně na účet
stavebního spoření se pouze úročí.
Za vedení účtu u stavební
spořitelny je člověk vázán měsíčním, někdy čtvrtletním poplatkem.
Pokud není pravidelně uhrazen,
státní příspěvek nebo jeho část
nemusí být přiznány. Stavební spořitelna si může stáhnout měsíční,
respektive čtvrtletní poplatek právě
z minimálního ročního vkladu. Není
tak dodržena podmínka nároku
na státní podporu. Zárukou jsou trvalé příkazy z běžného účtu na účet
spoření.

Co po ukončení spoření?
Smlouva o stavebním spoření běží
šest let, před jeho ukončením je
nutné smlouvu vypovědět, nejlépe
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Většinou nás k tomu vyzve zástupce
stavební spořitelny a projedná
s námi další postup. Můžeme si totiž
smlouvu ponechat běžet, v tom případě nám však již nebude připsána
roční státní podpora, prostředky
budou pouze úročeny sazbou
obvyklou. Tuto cestu je možné
zvolit v případě, že peníze budeme
potřebovat v krátké době.
Jestliže naspořené peníze nebudeme potřebovat okamžitě, můžeme
se rozhodnout pro jejich zhodnocení
v další smlouvě o stavebním spoření
s pravidelným spořením a nárokem na státní příspěvek. Pokud se
rozhodneme po uplynutí šestileté
doby stavební spoření ukončit
a prostředky nebudeme potřebovat,
potom se můžeme porozhlédnout
po dalších možnostech zhodnocení,
a to v jiných peněžních fondech či
nástrojích. V tomto případě je dobré
uložit část prostředků do penzijního
připojištění, budou nám tedy později
vylepšovat naše ﬁnance po odchodu do důchodu. Druhou část
můžeme nechat zhodnotit například
v investičních fondech a záleží
jenom na nás, zda v rizikových či
garantovaných. Nejdůležitější však
bude vylepšení domácnosti, bydlení,
nákup nového bytu, rekonstrukce
apod. V tom případě si můžeme nechat zpracovat u stavební spořitelny
nabídku úvěru, a to ještě mnohem
dříve, než nám smlouva skončí.
V současné době je konkurentem
úvěru ze stavebního spoření úvěr
hypoteční. A o tom někdy příště.

Průmyslové památ
předčí Staroměsts
Dolní oblast Vítkovice
včetně Landek Parku
skončila 4. v žebříčku
nejnavštěvovanějších
turistických cílů v ČR
OSTRAVA – Ještě před velkou slávou
v podobě zářijového zpřístupnění
Světa techniky měli v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) jasno. Unikátní
industriální areál mapující surovinový tok uhlí od šachty Hlubina až
po produkci oceli ve Vysoké peci
č. 1 je v aktuálním žebříčku TOP 20
nejnavštěvovanějších turistických
cílů roku 2013 v Česku na čtvrtém
místě!
Jednotlivá města v seznamu zveřejněném agenturou CzechTourism
se přitom dají spočítat na prstech.
Nicméně po památkami a atrakcemi nabité Praze se v něm žádné jiné
kromě Ostravy neobjevilo dvakrát.
Moravskoslezská metropole bodovala kromě DOV – zahrnující i někdejší Hornické muzeum OKD,
nyní Landek Park v Petřkovicích –
také se zdejší zoo.
„Proti předloňskému roku jsme
vloni návštěvnost posunuli o jednu příčku v žebříčku TOP 20 výše,“
informovala mluvčí DOV Karolína
Rycková. Úspěch si zde vysvětlují
jednoduše – jsou jiní a nabízejí odliš-

FOTO: Josef Lys
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Svět techniky, otevřený letos v září, unikátní industriální areál Dolní oblast Vítkovice ještě více zpopularizuje.
né atrakce. Nemluvě o tom, že šachta, koksovna a ocelářské provozy
včetně odlévárny a vysoké pece jsou
pohromadě, což představuje světový unikát.
„Klademe také důraz na interaktivitu. Co jde, to si u nás lidé mohou
osahat a vyzkoušet. Velkou váhu
má i fakt, že návštěvník z Dolní
oblasti Vítkovic nikdy neodejde

ho Světa techniky. „Tento projekt
nabízí vzdělávání hravou a zábav-

s prázdnou, ale odnáší či odváží si
domů spoustu nových vědomostí.
Přízně veřejnosti si vážíme, jsme
rádi, že i nás si vybírá stále častěji
jako cíl výletů za poznáním či kulturou,“ řekla Rycková.
Oblíbenost DOV podle ní pravděpodobně ještě stoupne právě díky otevření STC, Science and
Technology Centra neboli velké-

Ostrava v plamenech za šachtou Hl
Tipem na příští prázdniny je pro
fanoušky rockové a metalové
muziky druhý ročník festivalu
Ostrava v plamenech, který se
uskuteční první srpnovou sobotu
v příhodném industriálním prostředí
DOV u šachty Hlubina. Jako první
potvrdili pořadatelé účast dánské

Mgr. Hana Gregorzová

Dolní oblast Vítkovice se vloni stala čtvrtým nejatraktivnějším turistickým cílem v ČR.

Dozvuky Horník Bowling Cupu 2014

V Malém světě techniky se návštěvníci set

Stala se chybička
nominovaný Reitz se nemohl dostavit, a tak jsem za něho zaskočil,”
sděloval nám.
Záskok se Šimordovi vydařil.
Naházel nejvíce z celého týmu
(183 bodů) a výrazným způsobem
se zasloužil o jeho celkové 3. místo
(442). Své rivaly ze Závodu Důl
ČSM chlapi ze správy OKD porazili
o pouhé čtyři kolky, Darkováky pak
o 64. Sklonit se však museli před
Paskováky, kteří se svými 454 body
obsadili stříbrný stupínek.
syl

ABSOLVENTSKÉ DOSTAVENÍČKO UPROSTŘED HISTORIC
Hornické prostředí každopádně lidem s humanitním vzděláním
vůbec nevadilo. „Kombinaci netradičních prostor a kulturně-společenské akce si snad všichni pochvalovali. Nejsem zřejmě jediný,
komu je líto, že se podobných památníků ostravské historie, jako
je
právě Důl Michal, nedochovaj p
lo více,“
víc uvedl Fabík s tím, že
když
kdy nabídli možnost (byť
zkrácených)
prohlídek pozk
zdně
večerním areálem
z
šachty, zájem absolven-
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Účastníkům setkání hrála také studentská kapela z Olomouce.

FOTO: Josef Lys

Bývalí studenti Ostravské
univerzity si netradiční
industriální prostředí
pochvalovali

Bronzový tým OKD (zleva): Ladislav Rožnai, Petr Glas, Václav Šimorda
a Stanislav Wizur.

OSTRAVA – Zeleně nasvícená „kladívka“ na těžní věži památkového
Dolu Michal vítala na čtyři stovky absolventů humanitních oborů,

kteří si zde dali v říjnu dostaveníčko. Uskutečnilo se v režii Ostravské
univerzity v Ostravě (OU) prakticky ve všech veřejně přístupných
prostorách areálu.
„V řetízkových šatnách jsme
uspořádali posezení, k němuž hrála živá muzika v podání studentské kapely z Olomouce, v cechovně přednášel o vážkách zpěvák Dan
Bárta a po přednášce také vystoupil

Tolik ab
so
ních ob lventů human
orů z O
itU poz
hornick
é prost nalo
ředí
na Mic
halu.

se svou skupinou Illustratosphere,
v prostoru koupelen fungovaly dva
bary, chodby i další prostory posloužily pro prezentaci jednotlivých
našich fakult – pedagogické, ﬁlozoﬁcké, lékařské, přírodovědecké,
umělecké a sociálních studií,“ uvedl Tomáš Fabík, absolvent oboru
Geograﬁe a regionální rozvoj a zároveň zaměstnanec OU, jenž měl
její druhý sraz na starosti.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Jak prestižní byla soutěž
VIP pořádaná pro spolupořadatele
Horník Bowling Cupu 2014 v sobotu
18. října v rámci ﬁnálových bojů, to
dokládá i jeden z telefonátů do naší
redakce: „Ve výsledkové listině
turnaje VIP, kterou jste v Horníku
zveřejnili, máte chybu. V bronzovém
týmu OKD nebyl Boleslav Reitz, jak
jste otiskli, ale já,” upozornil nás
Václav Šimorda, projektant větrání
z oddělení koncepce a přípravy
hornické činnosti. „Původně

Setkání absolventů Ostravské univerzity v

Panorama

Kam a kolik lidí zavítalo
 Pražský hrad
1 748 000
 ZOO Praha
1 115 000
 Aquapalace Praha
780 000
 Dolní oblast Vítkovice
a Landek Park Ostrava 679 000
 Staroměstská radnice
v Praze
623 500
 Židovské muzeum v Praze
541 000
 Petřínská rozhledna v Praze
480 000
 ZOO Lešná ve Zlíně
473 600
 ZOO Ostrava
430 900
 ZOO Liberec
423 700

lubina

Bodovala i zoo s „nadačními“ expozicemi
Malá Amazonie a Papua jsou dvě
exotikou dýchající expozice v ostravské zoologické zahradě vybudované
v sousedství výukového pavilonu
díky grantům z Nadace OKD.
A bezesporu také ony se zasloužily
o její umístění na 9. místě v žebříčku
„nej“ turistických atrakcí. „Aktuálně

tady mohou návštěvníci obdivovat i krásně se vybarvující stromy
Velkého ostravského lesa, v jehož
nádherném prostředí se naše zoo
nachází. Říká se o ní, že na podzim
bývá nejkrásnější,“ sdělila Dana
Škorňáková z oddělení pro kontakt
s veřejností.

kávají i s hornictvím.

CKÉ ŠACHTY Stonavská Barborka

stále bere přihlášky
STONAVA – Stonavská Barborka zůstala pro zájemce o soutěž v komorním a ansámblovém zpěvu otevřená
i po původním termínu! Pořadatelé
se rozhodli posunout datum, do kdy
přijímají registrace účastníků letošního ročníku, až na sobotu 15. listopadu.
„Učinili jsme tak na základě žádostí z řad pedagogů i studentů. Je to
reakce na jejich zájem o Stonavskou
Barborku, jejímž cílem je podpora
malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby nebo lidové písně,“ řekl
za organizátory Josef Melnar s tím,
že vizí je i vyvářet celosvětovou síť
komorních a ansámblových zpěváků

uzi

a hudebníků s nimi spolupracujících
či sympatizujících. A to za pomoci
Nadace OKD!
Důraz je přitom kladen také
na kontakty s umělci, učiteli, školami, institucemi a vůbec všemi, kdo
chtějí být přínosem pro danou oblast
Také proto připravila Sanatoria
Klimkovice zvláštní odměnu pro
letošního držitele Ceny Stonavská
Barborka v kategorii ZUŠ – víkendový
pobyt v jejich lázeňském zařízení.
„Každý člen vítězného ansámblu
včetně pedagogického doprovodu pak od tohoto partnera obdrží
na slavnostním koncertě pobytové
a dárkové poukazy,“ doplnil Melnar.
uzi

FOTO: Josef Lys

Klíčová data letošního ročníku

řetízkových šatnách na Dole Michal.

 podání přihlášek, uzávěrka zaslání
startovného a zapsání soutěžního
repertoáru do soboty 15. listopadu
 losování soutěžního pořadí
ve středu 19. listopadu

 soutěž proběhne ve středu
10. a čtvrtek 11. prosince
 koncert vítězů se uskuteční v pátek 12. prosince
 přenos vysílá TV Noe v neděli
14. prosince

z karvinského pěveckého sboru
Permoník v čele se svou sbormistryní Evou Šeinerovou. Sbor totiž
dosáhl v Jižní Koreji mimořádných
úspěchů.
„Nebyl to vůbec snadný boj,
jelikož Asie umí opravdu výborně
zpívat. S takovým úspěchem nikdo
z nás nepočítal,“ pověděla šťastná
sbormistryně. V kategorii ženských
a mužských sborů z toho bylo
druhé místo za vítěznými mužskými
interprety z Filipín. „Byli jsme tak
nejlepším ženským sborem,“ těšilo
Šeinerovou.

KARVINÁ – Takhle rušno, jako
ve čtvrtek 23. října krátce po osmé
hodině večer, na karvinském
vlakovém nádraží už dlouho nebylo.
Dojemného přivítání se po více než
třicetihodinové cestě za neutichajícího potlesku a skandování rodičů
i bývalých členů dočkali interpreti

První místo si pak vyzpíval dívčí
vokální sextet a v kategorii ethnic
music také koncertní sbor. Ve vůbec
nejobtížnější kategorii soutěžilo
25 sborů z celého světa. „Bylo to
něco nečekaného. Připravovali nás
na to, že nemáme vůbec šanci. A pak
najednou šok. Jsme první,“ vyprávěla
jedna z členek Alexandra Veselá. Její
kamarádka Ilona Ruščáková mluvila
podobně. „Rozhodně to byl velký
zážitek na celý život,“ doplnila s tím,
že kromě samotné soutěže byl čas
na poznávání krás této pro nás velmi
vzdálené země.
aja

Kino Centrum v rekonstrukci,
v Karviné se chodí do Exu
KARVINÁ – Dlouho očekávaná
rekonstrukce karvinského kina
Centrum, konkrétně jeho interiéru i exteriéru, započala první
listopadové pondělí. Den předtím
bylo od osmi hodin večer na pořadu
poslední představení – konkrétně
kanadsko-americké drama Mapy
ke hvězdám. Právě od pondělí 3.
listopadu se veškerá projekce
na půl roku přesunula do malého
sálu Městského kulturního domu
v části Nové Město, kina Ex.
„Diváci však o své pohodlí
a standard nepřijdou, protože toto
menší kino je nastaveno podobně
jako Centrum. Máme tady 7.1kanálový zvuk a špičkový digitální

Mnohé exponáty si lidé mohou osahat a vyzkoušet.

tů OU téměř překonával možnosti
průvodců.
„Čtyři stovky lidí na jediné akci,
to je na Důl Michal docela hodně. V průměru jich přichází okolo stovky. Považujeme za čest, že
si Ostravská univerzita zvolila právě nás. Vybráni jsme byli po jejím
loňském úspěšném plese,“ prohlásila Zuzana Vodehnalová za správu
historické šachty. Uznání od absolventů OU zaznělo ostatně i na adresu vysloužilých havířů – průvodců.

Karvinský pěvecký sbor
oslnil i východní Asii, když
odtud přivezl dvě první
místa a jedno stříbrné

Budova kina a její okolí po desítky
let chátraly, nyní se čeká velká
proměna i díky dotacím z EU

FOTO: Radek Lukša

heavymetalové legendy Pretty
Maids, domácí stálice Citron či
izraelské skupiny Orphaned Land,
kombinující death-, doom- a progresivní metal s blízkovýchodním
folklorem. Limitovaná edice 500
lístků za velmi příhodnou cenu je
k dispozici do konce listopadu.

Členky Permoníku se po obrovském úspěchu pochlubily cenami a diplomy.

FOTO: Adam Januszek

dentů snadno zjistí, že věda a technika nejsou žádní strašáci, ale zají-

mavá a kreativní činnost, při které
je možné užít si rovněž spoustu legrace,“ doplnila Rycková s tím, že
STC slaví první úspěchy. Veřejnost
ho v hlasování vybrala jako Stavbu
roku, vyhrál Cenu předsedy Senátu
Parlamentu ČR a cenu získal také
v Karlových Varech za propagační videospot vytvořený Borisem
Rennerem.
Radek Lukša

FOTO: Adam Januszek

Permoník zářil v Jižní Koreji

tky Ostravy
skou radnici

nou formou, což návštěvníky samozřejmě těší. Mnoho žáků či stu-
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Současná podoba kina příliš reprezentativně nepůsobí.

má pouze hlediště
Ex m
s nnecelými devadessáti sedadly. Proto
bbude na některé
filmové trhá– tolik
ky, především
milionů
bude
stát rek
na premiéru
o
budovy nstrukce
pposledního dílu
. 19 m
Hobita, nutno si
H
zaplatí ilionů
EU.
vstupenky zakoupit
vst
předprodeji.
v před
A na co se diváci mohou
v dubnu po skončení rekonstrukce
kina Centrum těšit? Na novou vstupní halu, restauraci, kompletně nové
sociální zázemí včetně šaten pro
návštěvníky i na plášť celé budovy.
Zmizí velká část ochozů a fasády
budou zčásti prosklené. Na jaře
pak dozná změn i přilehlé okolí
kina. Město vybuduje parkoviště,
chodníky, veřejné osvětlení nebo se
vysadí zeleň. To vše opět s podporou
Už během příštího roku by kino Centrum a jeho okolí mělo vypadat takto nově
Evropské unie.
aja
a moderně.

Tipy Horníka

KARVINÁ
Kino
Magický hlas rebelky, to je nový český ﬁlm mapující první i druhou pěveckou kariéru Marty Kubišové. Snímek
odkrývá mnohé z jejího dramatického života a zároveň připomíná historii
Československa ve druhé polovině
20. století. Ve ﬁlmovém klubu RKK
v Mizerově ho dávají ve středu 12.
listopadu od 17.30.
Divadlo
Klicperovo divadlo Hradec Králové
v čele s herci Pavlou Tomicovou

projektor,“ uvedl vedoucíí
karvinských kin Jakub
Gajdica s tím, že kino

a Vojtěchem Dvořákem do karvinského kulturního domu přiveze inscenaci
Figarova svatba v režii Davida Drábka.
Na jevišti se má v úterý 11. listopadu
od 19 hodin řádit a diváci v hledišti
budou ohrožení šílením smíchy!

OSTRAVA
Rock
Tisíce a jedné noci tour 2014
tuzemské rockové legendy Katapult
v čele s Oldou Říhou má na středu 12. listopadu naplánovanou
zastávku v Rock´n´Roll Garage.
Na výjimečném klubovém vystoupení
v Martinově zazní spousta nezapomenutelných hitů (Hlupák váhá,

50

Katapult, Lesní manekýn, Až...).
Lístky jsou v předprodeji i v místě
konání.

HAVÍŘOV
Drama
Richard Krajčo a David Švehlík se
představí v interpretaci amerického
dramatu spojujícího prvky kriminálního příběhu a hry o síle a přátelství Deštivé dny. Příběh Dennyho
a Joeyho, kteří spolu vyrůstali
na předměstí a nyní jsou parťáky
u policie v Chicagu, bude uveden
ve středu 12. listopadu od 19 hodin
v DK Petra Bezruče. A to včetně
hlasité (slepé) střelby!
uzi

Po šichtě
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číslo 38 | ročník 44

Nadějná změna či vzrušující zážitek závisí na vaší
aktivitě. Může jít o seznámení s pohlednou osobou
nebo změnu zaměstnání.
Zadaní budou v rodině řešit
především praktické otázky.
Odjeďte s rodinou na prodloužený víkend,
oživí to a upevní vaše
vztahy s dětmi.
Kdykoliv půjde o něco,
na čem vám záleží, budete
překypovat energií a půjdete
si za svým. Ústupky ani výhrůžky neberete. Jste připraveni dotáhnout vše až do cíle.
Volný čas věnujte sami sobě,
potřebujete načerpat sílu pro
další pracovní aktivity.
Ideální je relaxační
pobyt.
Ovlivnění jistými okolnostmi zásadně zapracujete
na zlepšení vztahů se
spoustou lidí. Bude-li to
nutné, nasypete si popel
na hlavu. Vstřícný krok ale
očekáváte také od okolí.
Měli byste lépe poslouchat
své tělo a nezapomínat
na minerály a vitamíny,
čas chřipek se blíží.

Učme se anglicky s Horníkem!

VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.

Zapomeňte na nutkání začít
týden vyřizováním účtů se
zvlášť nepříjemnými lidmi.
Mohla by to být pro vás cesta do pekel. Něco takového
se totiž očekává, že uděláte.
Změňte na krátkou dobu
prostředí a snažte se
přijít na jiné myšlenky.
O víkendu podnikněte
rodinný výlet.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1.

Změna vašeho názoru, který
okolí považovalo za neměnný, zaskočí i vaši rodinu.
Nutno dodat, že to prospěje
nejen vám, ale i vašemu
protějšku. Nezaplétejte se
do hovoru s příbuzným, který
se vám začne plést do života. Zřejmě ho dráždí
váš vyrovnaný vztah
s partnerem.

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

S návalem práce se lehce
vyrovnáte díky perspektivě
ﬁnančního ocenění. Dostaví
se inspirace i zajímavé nápady. Ochotně se pustíte do
realizace novinek. Začnete
uvažovat o atraktivní zimní
dovolené s rodinou. Pozor
dávejte při sportovních aktivitách, aby
nedošlo k úrazu.

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RAK 22. 6. – 22. 7.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

Horoskop na týden od 6. do 12. listopadu
Úkoly, které jste si vzali
na sebe, vyžadují mobilizaci
sil, rozhodnost a koncentraci. Zbrzdit vás může slabší
fyzická kondice a zdravotní
potíže. Přátelský vztah
s osobou opačného pohlaví
se nemusí líbit vašemu partnerovi, mohli byste
se dostat do vážných
potíží.
Náhlá laskavost a mnohem
ohleduplnější jednání ze
strany nadřízených by měly
vyburcovat vaši pozornost.
Může jít o neklamnou
předzvěst změn, které
vás za žádných okolností
nepotěší. Třeba o navýšení
povinností, ovšem
za stejné peníze jako
dosud.
Naplnění některých zapomenutých snů vám připomene
známý z mládí, který vás
bude přesvědčovat, abyste
změnili profesi a začali se
zabývat tím, co vás baví. Je
tady sice riziko, ale pro vás
by to bylo naplnění
představ, které jste
toužili uskutečnit.
Dejte na svou intuici.
Polepšíte si v zaměstnání
a podniknete odvážné kroky
i pro ozdravění svého bankovního konta. Své organizační
schopnosti sice bravurně
předvedete, ale za cenu
mírného zhroucení. Pracujte
na svém uvolnění, začněte
věnovat více času svému tělu. Potřebujete
dobít baterky.
Vaše ambiciózní plány a neochota seznamovat s nimi
okolí vás mohou přivést
do stavu, kdy budete hledat
podporu u přátel a známých
velice obtížně. Neuškodilo
by vám více skromnosti.
Rodinné úkoly jako nákupy,
kontrola školních úkolů, vynášení odpadků
vás trochu vykolejí.
Naděje na úspěch nehledejte ve změně názorů a zbrklém uzavření dohody s osobou, kterou jste až dosud
neměli příliš v lásce. Spíše
vsaďte na odvahu vyzkoušet nové věci. Komunikace
s partnerem v tomto týdnu
bude trochu váznout,
proto naplánujte
romantickou večeři.

Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)

Křížovka o knihu

Zcela bez prostředků odjíždí Jaqueline daleko za moře a věří, že
jí tam pomůže otcův přítel Alan. Ten však sleduje vlastní sobecké
cíle a Jaqueline nezbude než před ním uprchnout do divočiny. Tam
přežije jen díky pomoci mladého Connora. I když je Connor zadaný,
zamilují se do sebe, jenže ani jeho snoubenka, ani Alan se nehodlají
tak lehce vzdát toho, co pokládají za svůj majetek.

V parku na lavičce se mazlí milenci, kolem se
šíří vůně bezu.
Po chvíli se hoch ptá dívky: „Miláčku, máš
ráda bez?“ – „…(VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
barn, Kobuk, Tančit (slang.)
span, Zaza.

Strž

ploš1. DÍL TAJENKY Jednotka
ného obsahu

Citoslovce
pobídnutí

Značka
neodymu

Sekery
(zastarale)

Výplň okna

Značka
německých
automobilů

Sibiřská
kožešinová
šelma

Brazilský
fotbalista

Chrániti
Domácky
Eliška

Španělsky
zlato

2. DÍL TAJENKY

Kanape

Plátna podobná batistu

Leoncavallova
opera

Radikál
od etanu

Velká skupina
cyklistů
Popravčí

Téměř

Značka pracího prášku
Číše (z rus.
prostředí)

Kruh
Rostliny dosny

Sarmat

Podnik
v Trutnově
Velký nos
(nářečně)

Mez. zkratka
souhvězdí
Dalekohled

Řeka
na Aljašce

Jednotka
délky USA
Vzor. sulﬁdu
strontnatého

Starořec. pohřební oběť
Střešní svody

Plátěná
přístřeší
SPZ Berouna
Sourozenec
(nářečně)
Vniknutí

Oři (básnicky)

Poškození
dřevin zvěří
(plurál)

Zcela
Druh palmy
Domácky
Sabina
Zkr. Akademie
věd

Hudební
nástroj

Pnouti

Citoslovce
mírného
posměchu

Egypt. bohyně
války
Značka
americia

Bedrníky

Tlumok

Osobní
zájmeno

Značka hliníku

Tajenka křížovky č. 37: „...ale prosím Tě, o sobě nemluv. Výherce křížovky č. 37 je Vítězslav Matějek z Ostravy-Poruby.
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: hornik@okd.cz.

VTIPY
Víte, kdy si manželka odpočine
od nákupů, vaření, praní, uklízení, hlídání dětí, obskakování
manžela atd...?
Když dovezou uhlí.

„Moje ženuška chce shodit,
a tak jezdí na koni.”
„A jak se to projevuje?”
„No, kůň už shodil dvanáct kilo
za čtrnáct dní.”

Přijde jednou muž z práce domů,
tam na něj už čeká nakvašená
žena, která je nervózní, že už to
spolu dlouho nedělali:
„Tak, už toho mám dost.
Neustále se vyhýbáš své manželské povinnosti, takhle už to dál
nejde. Zkrátka si dohodneme
den, kdy se mi budeš věnovat.”
Pán tvorstva ihned zareaguje:
„Tak jo, ať mám od tebe pokoj.
A můžu si vybrat?”
„Jistě!” odpoví žena celá
nadšená.
„Tak fajn, beru 29. únor!”

Víte, jaký je rozdíl mezi manželkou a telefonem? Do telefonu
dáš drobné a můžeš mluvit
pořád. Do manželky dáš celou
výplatu a nesmíš říci nic.
Brunetka, zrzka a blondýnka
se zúčastní závodu v plavání
– styl prsa. Brunetka a zrzka
už dávno doplavou a blondýnka pořád nikde. Blondýnka
připlave za hodinu a stěžuje si
u rozhodčího:
„Pane rozhodčí, nechci žalovat,
ale tamty si pomáhaly rukama!”

Górnik
6 listopada 2014 numer 3á rocznik 11

Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników

www.okd.cz

Hasło bhp miesiąca: Przemieszczając ciężary myśl o potencjalnych zagrożeniach!

Fedrunkowa Lampa Górnicza zostaje w Paskowie

ton. Umowne drugie miejsce zajął zespół Martina Majsa z odcinka Michala Hykla z wynikiem
łącznie 45 850 ton. Następnie w
Paskowie fedrowali górnicy Petra
Zemana z odcinka Pavla Balona,
brygada Tomasza Szadziewicza z
odcinka Pawła Maćkowiaka oraz
załogi pracujące z kombajnem
Janusza Siwka z odcinka Dariusza
Hetmana.
W danym okresie w Paskowie
pracowało dziesięć brygad robót
przygotowawczych, palmę pierwszeństwa uzyskali górnicy Petra
Plačka z odcinka Romana Gajdzicy.
W żadnym z miesięcy ich wynik nie
był gorszy niż sto metrów, razem
wykonali 328 metrów. Łącznie ponad dwieście metrów osiągnęły
za okres lipca, sierpnia i września
zespoły pracowników dowodzone przez Martina Cyprę, Libora
Tománka i Vítězslava Mokroša. Do
sukcesu przyłożyły się także brygady głównych przodowych Ondreja
Škoríka, Martina Řepišťáka, Jiřího
Hantschela, Michala Machy,
Ĺuboša Bukovského i Tomáša
Žižky.
Na drugiej poprzeczce w zmaganiach o Fedrunkową Lampę
Górniczą uplasował się Zakład
Kopalni Darków, na trzeciej
Zakład Kopalni Karwina, na
czwartej Zakład Kopalni ČSM.

FOTO: Radek Lukša

PASKÓW – Fedrunkową Lampę
Górniczą, trofeum przechodnie
przyznawane w ramach OKD poszczególnym kopalniom za najlepsze rezultaty w dziedzinie produkcji, ale także efektywności i
bezpieczeństwa pracy, nie zmieniła właściciela nawet po trzecim
kwartale. Identycznie jak w drugim kwartale bieżącego roku wywalczył ją Zakład Kopalni Pasków.
Dodatkowo paskowscy górnicy otrzymali zupełnie nowe wyróżnienie dyrektora wykonawczego za bezpieczeństwo potwierdzające, że ludzie wykonują swoją
pracę dobrze i rzetelnie. Nagrodą
jest wykonana w drewnie rzeźba
przedstawiającej patronkę górników świętą Barbarę.
„Utrzymanie
przez
nas
Fedrunkowej Lampy Górniczej potwierdza fakt, że w naszej kopalni
chyba wszyscy zrozumieli powagę sytuacji i kontynuowali swe zaangażowanie w pracę. Fakt, że wyróżnienie pozostaje w Paskowie,
jest zasługą wszystkich pracowników i pragnę im za to podziękować,“ podał do wiadomości dyrektor zakładu Zbigniew Janowski.
W ruchu górniczym Starzicz
i Chlebowice w trzecim kwartale wydobywało węgiel pięć brygad. Górnicy Petra Pospíchala z
odcinka Jiřího Drábka spisali się
najlepiej osiągając wynik 52 843

Kierownictwo paskowskiego zakładu z Fedrunkową Lampą Górniczą oraz Wyróżnieniem dyrektora wykonawczego na pierwszym planie.

FOTO: Adam Januszek

Nawet deszcz nie zniechęcił ich
od otwarcia ścieżki rowerowej

Polscy rowerzyści przetestowali trasę dwa razy. Najpierw wyjechali ze swej małej ojczyzny w kierunku Karwiny, potem
wracali do Jastrzębia-Zdroju.

Czesko-polski projekt
„Odwiedź sąsiada“ jest
skończony w połowie.
Polska strona otwarła swą
część ścieżki rowerowej
KARWINA – Około dwudziestu odważnych miłośników cyklistyki wyruszyło 22 października w
strugach deszczu z rynku frysztackiego przez Piotrowice i dawne małe przejście graniczne w lesie w kierunku Jastrzębia-Zdroju,
gdzie strona polska oddała do
użytku ścieżkę rowerową o długości około dwudziestu kilometrów.
„Prawie cały czas jechaliśmy po
drodze asfaltowej. Tutaj nie było
żadnych problemów, wszyscy dotarli w porządku i cieszyliśmy się

trasą,“ powiedział jeden z uczestników. Polski odcinek trasy prowadzi przez park, który tym samym bardzo się zmienił. „Park
poddaliśmy rewitalizacji, aby wyglądał tak ładnie, jak przed laty.
Jedną z najważniejszych i najtrudniejszych prac było odwodnienie
terenu,“ powiedział prezydent
miasta Jastrzębie-Zdrój Marian
Janecki.

Głównym celem projektu
jest poszerzenie i
uatrakcyjnienie oferty
turystycznej na polskoczeskim pograniczu,
rozwijanie współpracy i
wsparcie cykloturystyki.

Przedsięwzięcie karwińskie zakłada budowę w parku zamkowym

ścieżki rowerowej nawiązującej
do już istniejącej trasy wzdłuż rzeki Olzy. Tu w chwili obecnej trwają natężone prace nawet w trakcie weekendów na dwóch projektach rewitalizacji terenu tak,
aby by można było odcinki przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej przekazać ﬁrmie budowlanej w danym terminie.
„Budujemy ten odcinek ponieważ chcemy połączyć już istniejącą ścieżkę rowerową z Raciborza
do Kocobędza i wydłużyć jej trasę koło rzeki Olzy aż do parku Boženy Němcowej,“ oznajmił wiceprezydent miasta Lukáš
Raszyk. Po czeskiej stronie prace
powinny zakończyć się w sierpniu
2015, gdy dojdzie do uroczystego
otwarcia.
Adam Januszek

Tablice informacyjne i strefy odpoczynku z ławeczkami są nierozłączną częścią
polskiego odcinka nowej ścieżki rowerowej.
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Statuetka świętej Barbary dla
najlepszego zakładu w zakresie bhp
PASKÓW – Wykonana w drewnie
statuetka przedstawiająca patronkę
górników świętą Barbarę jest OKD
przyznawana kopalni wykazującej
najlepsze wyniki w dziedzinie bhp.
Historycznie pierwszym laureatem
wyróżnienia dyrektora wykonawczego – identycznie co mogącej
pochwalić się dłuższą tradycją
przechodniej Fedrunkowej Lampy
Górniczej – stał się za trzeci kwartał
bieżącego roku Zakład Kopalni
Pasków.
Z wynikiem siedemnastu zaewidowanych i ośmiu rejestrowanych
wypadków oraz numerycznym
wskaźnikiem częstości wypadków
8,03 kopalni paskowskiej udało się
pokonać kopalnię darkowską, która
uplasowała się na drugim miejscu

oraz karwińską, która zajęła trzecią
poprzeczkę.
Podstawowym kryterium jest
wskaźnik częstości wypadków LTIFR
(ilość wypadków kończących się
zwolnieniem na okres co najmniej
trzech dni na milion odpracowanych
godzin), gdy śledzi się dane za
wszystkich pracowników łącznie z
ﬁrmami zewnętrznymi pracującymi w każdym zakładzie z osobna.
„Kryteriami pomocniczymi są
nadzwyczajne sytuacje, częstotliwość wypadków, powaga doznanych obrażeń, ale także aktywność
pracowników w składaniu wniosków
innowacyjnych w dziedzinie bhp,“
wyjaśnia kierownik wydziału sterowania bezpieczeństwem pracy OKD
Zajíček.
uzi

Wspaniale podgórskie spotkanie
JASTRZĘBIE – Od wielu lat rozwija
się owocna współpraca między
Kołem Umundurowanych Górników
w Stonawie po czeskiej stronie
granicy z Ladislavem Kajzarem
na czele oraz Kołami z kopalni
Borynia i Jas-Mos przy Związkach
Zawodowych Jastrzębskiej Spółki
Węglowej w Jastrzębiu, które prowadzą Franciszek Michna i Marian
Grochowski.
W sobotę 18 października odbyło
się dalsze miłe spotkanie. Koledzy
z Jas-Mosu zaprosili Stonawian
do pięknej bazy wypoczynku i rekreacji Sawana w Brennej. Spędzili

razem prawie cały dzień wspaniale
się bawiąc, były też smaczne potrawy z rożna, piwa i dalszych napojów
też nie zabrakło.
Gospodarze z Jastrzębia
przygotowali dla malej grupki
kolegów ze Stonawy m.in. przejazd
dwoma wozami konnymi, zdążyli też
potańczyć. Umundurowani górnicy
z obydwu stron granicy spotkają się
niebawem, tym razem w stonawskim Domu PZKO, gdzie trwają
przygotowania do Barbórkowej
zabawy, na którą zostali zaproszeni
nie tylko koledzy z Jastrzębia.
Jarosław Brzoza

Panorama / Inzerce

číslo 38 | ročník 44

Děti nadchnou vláčky, dospělé
pak artefakty a dobová technika

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
inženýrské sítě u pozemku,
možnost stavby RD. Inf. na tel.:
608 041 608.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ing. Lence Menšíkové
a všem záchranářům, kteří se
podíleli na záchraně života naší
kolegyně paní Kateřiny Fodorové.
Kolektiv skladu MTZ – ČSM JIH.

Prodám čistokrevnou krátkosrstou fenku čivavy bez PP, malého vzrůstu, po pěkných typových
rodičích, 2x odčervená, očkovaná,
zdravá, naučená na granulky RC.
K odběru 10. listopadu, oba její
rodiče u nás uvidíte. Inf. na tel.:
603 363 887.

PRODEJ
Prodám oplocený pozemek
842 m2 se zahradní chatkou
v Dětmarovicích. Osázeno stromy,

Železniční muzeum
moravskoslezské
najdete na nádraží
Ostrava-střed

Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 38

OSTRAVA – Milovníci historie železnice si jistě přijdou na své
v Železničním muzeu moravskoslezském, které se nachází na nádraží Ostrava-střed. V září bylo
rozšířeno o další prostory s cennými a atraktivní exponáty.
Kromě řady artefaktů, mezi které patří výnosy císaře Františka
Josefa I., dokumenty z doby budování a počátků Severní dráhy
Ferdinandovy,
Košickobohumínské dráhy či Báňské dráhy, původní plány stanic a kolejišť
a bohatá fotograﬁcká dokumentace, přibyly v přízemních prostorách rozměrnější exponáty.
„Velkým lákadlem, a nejen pro
děti, je naše nová modelová železnice – největší v Moravskoslezském
kraji s celoročním provozem,” informuje ředitel muzea Vojtěch
Hermann s tím, že model má tři samostatné okruhy se třemi vlakový-

Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník
speciál.

Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)

4405

Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení

Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

Autoškola 3URÀ
Havířov

L

PROFESNÍ
PRŮKAZ
ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

FOTO: Josef Lys
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Část modelové železnice – největší v Moravskoslezském kraji s celoročním provozem.
mi soupravami. Ty projíždějí nejen
detailně zpracovanými stanicemi,
ale také horskou krajinou s tunely, mosty a nádhernými zákoutími.
Vedle je pak dětský koutek s menším modelem železnice a dřevěnou
stavebnicí s kolejemi, lokomotivami
a vagonky. Tady si mohou malí návštěvníci se symboly železnice hrát.
„Jsme rádi, že díky rozšíření našich prostor, jejichž přízemní část
je z nádražního vestibulu bezbari-

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
Dále nabízíme:
 výuka a výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
 vrácení řidičského oprávnění po trestu a vybodování
 školení řidičů
Roman Skácel
603 357 069

Jaromír Ščigel
603 969 315
4/38-X/14

www.autoskolaprofihavirov.cz
email: autoskolaprofihavirov@seznam.cz

Manuální telefonní ústředna z 20. let minulého století pro 50 účastníků.

érově přístupná, nám návštěvnost
postupně roste,” říká Hermann.
„Občas také přicházejí školní výpravy. Někteří lidé se u nás zdrží
sotva dvacet minut, jiní však dvě
i tři hodiny. Záleží na tom, jak se
kdo o historii železnice, dobovou
techniku či modely zajímá, jak člověka prostředí zaujme. Jsou tací,
kteří se k nám vracejí, zajímají se
o problematiku a diskutují s našimi průvodci.”
A protože Železniční muzeum
moravskoslezské je obecně prospěšnou společností, jeho vybavení a provoz je hrazen pouze z darů,
grantů či dotací. O to vše se starají dobrovolníci a zaměstnanci v čele
s ředitelem Hermannem. Jde většinou o bývalé železničáře – hlavně
dopravní zaměstnance (strojvedoucí, výpravčí, techniky, lidi z řízení provozu). Díky jejich obětavosti dnes můžeme v muzeu spatřit řadu technických unikátů, které by jinak skončily ve sběrně nebo
na šrotišti. Tak třeba řídicí přístroj
elektromechanického zabezpečovacího zařízení sloužící dlouhá desetiletí výpravčímu při stavění vla-

kových cest. Přístroj je z nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde
byl používán od 60. let 19. století
do rekonstrukce železniční stanice
v roce 2013. Nebo třeba manuální telefonní ústředna pro 50 účastníků pocházející z 20. let minulého století – exponát z ostravského
hlavního nádraží. A takových unikátů je v muzeu mnohem víc. Jistě
stojí za zhlédnutí.
Josef Lys

Provozní doba ŽMMS
pondělí, úterý a čtvrtek
12.00–16.00
středa 9.00–16.00
sobota 9.00–13.00

vstupné
jeden okruh
- dospělí 40 Kč
oba okruhy
- dospělí 60 Kč
- děti 10–15 let, studenti a důchodci 40 Kč
- dítě 6–10 let 20 Kč

www.kia.com

Zažijte lásku na první dotek
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I jediné hřejivé pohlazení dokáže nastartovat spalující vášeň
Proto jsme vozy Kia cee’d vybavili vyhřívaným volantem, který vás příjemně naladí hned,
jak nasednete. Vyhřívaný volant je jen jednou z mnoha chytrých technologií, kterými Kia cee’d
může zdokonalit váš požitek z jízdy.
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Akční model Anniversary vás nadchne tak, že se cena od 314 980 Kč a sebevědomá nabídka 7leté záruky stanou
už jen třešničkou na dortu. Využijte výhod Programu Kia 777 pro snížení provozních nákladů.

Autoservis Bártek a syn spol. s r.o., Frýdek-Místek
kontakt: +420 558 631 823, +420 603 586 114
www.autobartek.cz

Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz

Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
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www.nadaceokd.cz

Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí

Hornická desítka:
Vytrvalci z JM Demolex
ze slovenského Bardejova
neměli konkurenci, získali
zlato, stříbro i čtvrté místo

FOTO: Radek Lukša

FRÝDEK-MÍSTEK – Partnerství
s Nadací OKD znamenalo jednu
z mála podstatných změn v zaběhnutém scénáři Hornické 10,
jejíž 29. ročník se konal v tradičním termínu první sobotu v listopadu. Organizace i úroveň totiž zůstaly špičkové, závodníků i diváků dorazilo opět více,
mezi ženami jako obvykle vyhrála Petra Kamínková a celkové prDopoledne patřilo na akci podpořené Nadací OKD dětem a mládeži.
venství z loňska obhájil Ruslan
Řada rodičů doprovázejících
Hornickou 10 žila místecká
Pechnikov.
ratolesti – pokud již nebyla přečást města doslova od rána
„Dovolím si to shrnout
dem registrována na desítku nebo
do večera. „Nejprve se
jedinou větou: Všechno
o skvělý úvod postarase vydařilo!“ řekl Josef
ly děti a mládež. Pořád
Nejezchleba, někdejší
Tolik startovalo
jsme sice nepřekroodborář z Dolu Paskov
Ráno děti, odpoledne táta
běžců v kategoriích
čili magickou tisícova tajemník pořádajícího
dě
tí
a
ml
ád
eže.
ku v jejich kategoriích,
oddílu atletiky TJ Slezan
Pouze maminka se – tentokrát údajnicméně 953 dětských
s poděkováním všem
ně výjimečně – nepostavila na start
a mládežnických běžců je
partnerům počínaje městem
Hornické 10 za rodinu Kržinových
počet více než úctyhodný,“ nechal
Frýdek-Místek a těžařskou nadaz ostravské Lhotky. Ráno běžely své
se slyšet Nejezchleba s tím, že zácí až po její mateřskou společnost
kategorie děti, dvouletý Vít i čtyřletá
stupci Slezanu se neztratili. Mají
OKD. Ta zapůjčila stan, kde dětem
Ivanka (ta dokonce potřetí). Desítku
sedm vítězství, pět druhých a jeda mládeži vydávali čipy, a věnovala
pak absolvoval za 50 minut a 12
no třetí místo.
také něco do soutěže o věcné ceny.

953

mílařský závod – pak absolvovala Běh pro zdraví zaštítěný jiným
z partnerů, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou.
Zdravotní kilometr si zaběhlo 784
lidí. Do závodu na 3333 metrů se
jich přihlásilo 192 a na 10 000 metrů pak 760. Dohromady se akce zúčastnilo 2689 běžců.
Nejspokojenější se vraceli do Bardejova atleti z oddílu JM
Demolex. Ukrajinský běžec v jeho
barvách Pechnikov zvládl desítku stylem start–cíl v čase 30 minut a 10 sekund. Druhý skončil jeho krajan a klubový parťák
Volodymyr Jurčuk (30:24), třetí Jakub Zemaník (30:35) z SSK
Vítkovice a čtvrtý bardejovský
Tibor Sahajda. Ženská jednička
Kamínková z Olomouce měla čas
35:43.
Radek Lukša

sekund táta Ivan Kržin (37). „S hornictvím sice nemáme nic společného, ale Hornickou 10 celá rodina
miluje. Přitáhli jsme na ni i některé
známé. Je to nejen sportovní podnik,
ale i příjemné místo setkávání,“
nechali se slyšet Kržinovi.

FOTO: Radek Lukša

výkony běžců i zábava diváků s rodinami

Jaroslav Čechmánek u přístavku s posezením vedle tenisových kurtů.

TENISTÉ Z PALKOVIC MAJÍ
NOVÉ ZÁZEMÍ S POSEZENÍM
PALKOVICE – Symbolické podpory
na dálku od wimbledonské hvězdy
Petry Kvitové se po dokončení rekonstrukce areálu dostalo tenistům
z Palkovic na Frýdecko-Místecku.
A mnohem reálnější podoby poté
nabyla pomoc od Nadace OKD prostřednictvím programu Srdcovka.
Vedle nových kurtů si díky ní postavili kryté posezení i s přístavkem pro
uskladnění vybavení.
„Chybělo zázemí pro hráče a jejich doprovod, stejně jako možnost
schovávat se před nepřízní počasí
a místo, kam ukládat věci,“ upřesnil
Jaroslav Čechmánek, předseda TJ
Sokol Palkovice i jeho tenisového
oddílu. Ten v současné době čítá
pětačtyřicet členů, přičemž drtivou
převahu mají děti žijící v této obci.
Na dvou dvorcích hrají také klienti
Vejmělkovy tenisové akademie.
„Těžařská nadace je jediná, která
umožňuje uvést v život projekty,

jako byl ten náš. Nemá ani složitou
administrativu. Jsme za minigrant
velice vděčni. Doslova nám vytrhl trn
z paty. Lépe se nám budou pořádat
i turnaje,“ řekl Čechmánek s tím, že
materiál na stavbu si sháněli sami
a veškeré práce prováděli svépomocí. Přístavek s krytým posezením
využívají tenisté od září.
uzi

Na dvou nových dvorcích v Palkovicích trénuje i tenisová akademie.

Profáral většinu šachet OKR
Zatímco u Sokolů z Palkovic působí
Jaroslav Čechmánek (50) osmnáct
let, u Green Gas DPB Paskov pracuje už sedmadvacet let. Během té
doby fáral na naprosté většině jam
v ostravsko-karvinském revíru.

Ruslan Pechnikov z oddílu Demolex Bardejov zopakoval loňské prvenství.

3542 hodin dobrovolníků na labyrintu ve Vendryni
Výsledek celého
projektu je nyní
na očích doslova
všem projíždějícím
obcí vlaky, auty či
na kolech

tak Karpentné, Třince či
uskutečňování projektu
Bystřice,“ sdělil Milan
Dětem pro radost, dospěZakřevský z KZaSZ
lým k odpočinku... proZaolší, čítajícího tucet
bíhajícího pod taktovkou
nadšenců ochotných měKlubu zábavy a sportu
nit věci k lepšímu.
Zaolší (KZaSZ) a za podNadace OKD jim v mipory Nadace OKD.
nulosti poskytla již gran„Vypočítali jsme si, že
ty na projekty Táhneme
kdyby tohle všechno děza jeden provaz (hřišlal jediný člověk v klasictě na beachvolejbal a mikých
osmihodinových
VENDRYNĚ – Kolik je třenikopanou) a Zahrada
šichtách, zabralo by mu
ba času, aby se z nepěknéplná zábavy a odpočinto 447 dnů včetně sobot,
ho, nečistého plácku vyku (hřiště u školky) přímo
nedělí a svátků. U nás se
tvořilo nevšední a atrakv Zaolší. „Domovská
však prostřídalo
tivní místo? Přesně 3542
obec nám začala
na devět desítek
hodin! Tolik odpracobýt malá, a proto
dobrovolníků.
vali dobrovolníci u nájsme expandovali
Jak obyvadraží ve Vendryni v loTolik malých habrů
do Vendryně, kde
tel Vendryně,
kalitě Čornovské při
vysadili do labyrintu
měli u nádraží
na Čornovské
pozemek sloužíve Vendryni.
cí v posledních letech leda tak k ostudě,“ vysvětlil Zakřevský.
A
nyní
je
tedy
na Čornovské parčík s přírodním bludištěm, posezením, hřištěm, pískovištěm i arboretem se stromy mapujícími původní beskydské kultury. „Už
při výstavbě se zastavoVyhlídka nad posezením v labyrintu, který dotvoří habříky, až
vali cyklisté projíždějící
dorostou.
FOTO: Nadace OKD

FOTO: Nadace OKD

1872

Velká sláva ve Vendryni, kde na Čornovské vybudovali zajímavý areál.
po takzvané Werkové magistrále vedoucí z Návsí
k železárnám v Třinci, zajímali se, co tam chystáme,
a někteří dokonce přiložili
ruku k dílu,“ poznamenal
Zakřevský.
Labyrint – ačkoliv živé
ploty ze zakrslého stromoví ještě nedorostly požadované výšky – je rovněž
viditelný z vlaků ve stanici Vendryně či aut na výpadovce Ostrava–Žilina.
„Během jeho budování jsme přidali i jednu původně neplánovanou věc.
Stříšku nad posezením
jsme doplnili zábradlím

a schůdky, a vznikla tak
i vyhlídka na areál z výšky,“ zakončil Zakřevský.
Těžařská nadace má
projekt Dětem pro radost, dospělým k odpočinku… za vzorový příklad
toho, co dokážou lidé vytvořit, když spojí své nadšení a síly. „Klub zábavy
a sportu Zaolší byl schopen nejen sehnat prostředky od obce a partnerů, ale
také svépomocí vybudovat
toto fajn místo, které začne
sloužit nejen obyvatelům
Vendryně,“ řekl za Nadaci
OKD Nikola Vavrous.
Radek Lukša

GOROLI DEPTALI KAPUSTU
I PRO JEDNU Z NÁVŠTĚVNIC
DOLNÍ LOMNÁ – Deptání kapusty
v Dolní Lomné v projektu Dědictví
Karpat podpořeném Nadací OKD
se poslední říjnovou sobotu setkalo
s takovým zájmem veřejnosti, že
třináctiletá dvojčata Elenka a Jura
Koždoňovi našlapala zelí nejen pro
pořádající spolek Koliba, ale také
pro jednu z návštěvnic.
„Táňa Marszalková z Dolní Lomné
nás poprosila, jestli bychom jí nenadeptali taky. Rychle si doběhla pro
zelí a všechny potřebné ingredience,
chtěla to do menšího kameninového
soudku, asi pětadvacetilitrového.
Rozumí se, že jsme jí zelí natlačili,“
popisoval předseda gorolského
sdružení Josef Straka.
Pro veřejnou ukázku nicméně
gorolové připravili metrák zelí, čerstvého a poctivě očištěného. „Střídali
jsme se potom s Honzou Koždoněm,
jehož děti kapustu deptaly, u krouhací stolice. Ženy chystaly česnek
a koření. Začali jsme ve dvě odpoledne, končili v pět. Bečka byla plná
skoro po okraj,“ líčil Straka.
Elenka s Jurou nadeptali stolitrový sud zelí, které v minulosti tvořilo
základ jídelníčku gorolů. „Takové
množství ale mívali bídní bezzemci,
na dobrém gruntu kvasily i pětisetlitrové bečky kapusty. Ta naše bude

hotová na Vánoce, a po Silvestru
neznám nic lepšího než kapuśnicu
na spravení,“ poznamenal Straka.
Kyselé zelí ve spolku Koliba spotřebují společně. „Na seminářích,
různých akcích, stejně jako členských schůzích přijde vhod. Uvaří se
kapuśnica nebo zelo, dobří susedi
donesou jelita, ten kobzol pak už
najdeme,“ řekl předseda s tím, že
těžařská nadace se stala jejich
partnerem pro udržování lidových
obyčejů.
uzi

FOTO: Radek Lukša

Petra Kamínková pravidelně vyhrává Hornickou 10 v ženské kategorii.

Začínal jako zámečník – opravář
důlních strojů, poté ve funkci mechanika zaváděl nově vyvinuté stroje a zařízení a zaškoloval osádky
obsluhující vrtné soupravy. Nyní je
mistrem střediska dílen a údržby.

Elen Koždoňová při gorolském deptání kapusty.
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Maslák: Ještě jsem nefáral

DO KARVINÉ DORAZÍ DUKLA
Házenkáře HCB OKD čeká
v neděli šlágr proti velkému
rivalovi z hlavního města

na regeneraci a kondiční přípravu,“
doplnil kouč HCB OKD.
V zápase proti Brnu nebyl
spokojený s úvodem střetnutí, kdy
si hosté vedení bývalým
KARVINÁ – Svěřenci kouče
karvinským hráčem
Jaroslava Hudečka vyhráli
Andrejem Titkovem
poslední říjnovou nevytvořili tříbrankový
děli extraligový zápas
náskok především
proti KP Brno o tři góly
V tradičním
díky karvinské
31:28. Poté přišla
nedělním čase 10
nepřipravené
na řadu reprezentač:30
dorazí Dukla
střelbě z rychlých
ní přestávka, kterou
Praha.
útoků. Zafungoval
vyplnilo dvojutkání
až oddechový čas,
kvaliﬁkace o postup na ME
po kterém domácí ovládli
ve Francii a doma s Makedonií.
poslední desetiminutovku první
Soutěž pokračovala ve středu
půle a vyhráli ji 7:1. Do šaten tak
5. listopadu již devátým kolem.
šli s tříbrankovým náskokem, který
Nikoliv však pro karvinské hávíceméně drželi i během druhé
zenkáře, kteří na palubovku Zlína
třicetiminutovky a brněnské házenpojedou až ve středu 12. listopadu.
káře do vedení již nepustili.
„Měli jsme tedy dostatek času
„Myslím, že jsme nebyli lepší.
se připravit na Duklu Praha. Ale
Rozhodla naše lépe fungující
v kompletním složení jsme nebyli,
obrana, z toho jsme těžili,“ doplnil
jelikož někteří kluci reprezentovaHudeček. Jeho brněnský protějšek
li,“ prozradil Hudeček. Konkrétně
souhlasil. „Nedokázali jsme pros áčkem odjeli pivot Libor Hanisch
měňovat své šance. Domácí hráli
a nejlepší střelec extraligy Radim
hodně útočně, což nám činilo velké
Chudoba, s juniorkou pak Michal
problémy,“ dodal Titkov.
Paululik a Tomáš Mlotek. „No
a ostatní měli dostatek času
aja

Halový mistr světa
na 400 metrů běžel
Havířskou desítku.
Hornictvím je ovlivněn
– jeho otec pracuje
na Závodě Důl ČSM
ve Stonavě.

to o den zkrátili. Rád jsem přijel
a doufám, že o Havířské desítce
budeme každým rokem slýchávat
a stane se z ní tradiční akce.
Když se ohlédneme za letošní
sezonou, tak jaká byla z vašeho
pohledu?
Halová sezona byla fantastická.
Vyšlo mi všechno, stal jsem se
v polských Sopotech halovým mistrem světa na 400 metrů a i v trénincích venku to vypadalo všechno velmi dobře. Pak však přišlo
zranění. Snažil jsem se rychle vyléčit, ale přišlo to znovu. Musel
jsem tedy někdy v červenci předčasně ukončit sezonu. Mrzí mě to,
ale aspoň mám do budoucna ponaučení, že s léčením jakéhokoliv
zranění nesmím spěchat.

Mimo jiné jste přišel o domácí
Zlatou tretru, což je každoročně
nejlepší atletický mítink v ČR.
Jak moc tohle mrzí?
No strašně moc. Ale nebyla to jenom ostravská Zlatá tretra. Těch
závodů, které jsem musel vynechat, bylo bohužel víc. Nedá se nic
dělat.
Pocházíte z hornické rodiny. Jak
vůbec vnímáte hornictví?
Já jsem tímto opravdu náročným
řemeslem hodně ovlivněný, protože už můj děda byl horník a vlastně i bratranec se strejdou. Navíc
můj otec stále pracuje na Závodě
Důl ČSM. V tomto regionu je společnost OKD největším zaměstnavatelem. Opravdu je to klíčová
ﬁrma.

Fáral jste vůbec někdy?
Ne, ještě ne. Byl jsem akorát
na ostravském Landeku. Jestli
bych to chtěl zkusit? Sice mám
trošku obavy a respekt, ale určitě ano.
Adam Januszek

Rodák z Havířova Pavel Maslák
Čerstvý halový mistr světa z tohoto roku, halový mistr Evropy
z roku 2013, mistr Evropy dva
roky nazpět – všechno v disciplíně 400 metrů. V neposlední
řadě také český rekordman
v běhu na 200 a 400 metrů.
To je třiadvacetiletý rodák
z Havířova Pavel Maslák.

Reprezentanti Chudoba s Hanischem (v zeleném) se snaží zabránit ve střelbě
brněnskému Hantákovi.

ROZJETÍ FOTBALISTÉ HOSTÍ SIGMU
Skvělé týdny prožívají fotbalisté
druholigového MFK OKD.
Z posledních tří zápasů vytěžili
maximální počet 9 bodů
KARVINÁ – Spanilá jízda svěřenců
Jozefa Webera začala na půdě Valcířů
z Frýdku-Místku, odkud přivezli výhru
4:2. Další týden porazili doma 1:0
Opavu a naposledy první listopadovou
neděli vyhráli na půdě exligového
Znojma 2:0 po dvou slepených gólech
Václava Juřeny během jedné minuty.
Zajímavostí je fakt, že Juřena čekal
na gól v mistrovském zápase od svého
příchodu do klubu hrajícího s logem
OKD na hrudi – a to už je dva a půl roku.
„Mám strašnou radost, že jsem se
konečně treﬁl. Byla to strašně dlouhá
doba. Navíc jsem pomohl k výhře na
půdě silného soupeře. Snad jsem
tak aspoň trochu odčinil zahozené
tutovky z Vlašimi, kde jsme na konci
září prohráli,“ usmíval se třiadvacetiletý fotbalista a dodal, že další trefy

FOTO: Adam Januszek

Jak jste se o této akci dozvěděl
a proč jste se rozhodl ji aktivně
podpořit?
Velmi dobře se znám s Martinem
Kučerou z HCS Havířov, který
akci spolupořádal. Dělali jsme totiž atletiku společně. Málem jsem
však nedorazil, protože naše tréninková skupina se připravovala v Tatrách. Ale nakonec jsme

Pavel Maslák uběhl 10 kilometrů za 42 minut a 20 vteřin.

FOTO: HCB OKD Karviná

Pavle, nebylo to přece jen na vás
jako sprintera velké sousto?
Ani ne. V trénincích běháme kolem čtyřiceti minut, což dá zhruba devět kilometrů. A kilák navíc?
To je už pouze detail. Velmi jsem
si tuto akci na ovále, kde jsem začínal, užil.

FOTO: Adam Januszek

HAVÍŘOV – Za nenápadným
a skromným mužem se skrývá osoba halového mistra světa na 400
metrů z března letošního roku, mistra Evropy v téže disciplíně dva
roky nazpět a v neposlední řadě
také českého rekordmana na 200
a 400 metrů Pavla Masláka. Ten
na vlastní kůži vyzkoušel nultý
ročník Havířské desítky. Tedy disciplíny, která je na míle vzdálena jeho sprinterské. „Bylo to však
v pohodě. Zvolil jsem dobré tempo. Ze začátku volně, až pak jsem
se rozběhl,“ usmíval se sympatický rodák z Havířova a syn strojníka těžních strojů ze severní lokality Závodu Dolu ČSM.

9. 11.

už snad bude přidávat pravidelněji.
Spokojenost s posledními výsledky, ale i hrou vyjádřil trenér Weber.
„Musím říct, že se zvedá kvalita našich
kombinací a různých vazeb. Z toho
mám upřímnou radost,“ podotkl trenér
MFK OKD.
V sobotu 8. listopadu od 10.15
hodin hrají karvinští fotbalisté
na domácím trávníku. Na řadu přijde
nejtěžší možný soupeř – olomoucká
Sigma. Tým, který spadl z nejvyšší
soutěže po dlouhých třiceti letech
a nemá jiný cíl než se znovu mezi
prvoligovou smetánku vrátit. Po rozpačitém začátku už Hanáci potvrzují
roli favorita, když vyhráli osm zápasů
v řadě. Mají takřka totožný kádr jako
v minulém ročníku, každý post navíc
zdvojený. „Nejatraktivnější soupeř
a naše momentální forma jsou tou
nejlepší pozvánkou pro sobotní
dopoledne. Věříme, že lidé na Kovonu
dorazí,“ dodal dvougólový hrdina
utkání ve Znojmě Václav Juřena. aja

Počasí cyklistům nepřálo, ale na dobré náladě jim to před fryštátským zámkem, odkud se vyjíždělo, neubralo.

Jeli otevřít cyklostezku, neodradil je ani déšť

KARVINÁ – Zhruba dvacítka odvážlivců a nadšenců se vydala ve středu 22. října za vydatného deště z fryštátského náměstí
přes Petrovice a starý lesní hraniční přechod směr JastrzębieZdrój, kde polská strana dokončila a slavnostně otevřela svou část
cyklostezky.
„Většinu času jsme jeli po asfaltové cestě. Po cestě se nevyskytl problém, všichni jsme v pořádku dojeli a trasu si užili,“ řekl jeden z nadšenců. Polská část cyklostezky vede parkem, který tím
pádem musel doznat změn. „Park
jsme museli zregenerovat, aby vypadal tak hezky jako před lety.

Jednou z nejdůležitějších a nejnáročnějších prací bylo odvodnění terénu,“ prohlásil starosta
polského města Jastrzębie-Zdrój
Marian Janecki.
Karvinská část stezky naváže v zámeckém parku na již fungující trasu podél řeky Olše, kde
se momentálně usilovně pracuje
i o víkendech na dvou rekultivačních stavbách tak, aby mohla být
právě část potřebná pro výstavbu
cyklostezky předána stavební ﬁrmě v daném termínu.
„Budujeme tuto část proto, abychom spojili už fungující cyklo-

Projekt si klade za cíl
zvýšit turistickou
aktivitu česko-polského
příhraničí, rozvíjet místní
spolupráci a podpořit
cykloturistiku.

stezku z Racibórze do Chotěbuze
a prodloužili ji kolem řeky Olše až
do parku Boženy Němcové,“ uvedl náměstek karvinského primá-

tora Lukáš Raszyk. Česká strana
by měla mít práce hotové v srpnu
2015, kdy rovněž proběhne slavnostní otevření.
Adam Januszek
FOTO: MFK OKD Karviná

Česko-polský projekt
„Navštiv souseda“
je z poloviny hotový.
Polská strana otevřela
svou část cyklostezky

Fotbalisté MFK OKD mají důvod k radosti. Po třech výhrách v řadě jsou v kontaktu s nejužší špičkou.

ÚSPĚCHY KARVINSKÝCH JUDISTŮ

Informativní tabule či odpočinkové zóny s lavičkami jsou nedílnou součástí
polské části nové cyklostezky.

KARVINÁ – Výborných výsledků
dosáhli v průběhu října na mezinárodních turnajích na Slovensku
a v Polsku judisté karvinského
Baníku. Nejprve na velmi dobře
obsazeném turnaji v Považské
Bystrici bral v konkurenci více než
400 účastníků zlato Adam Vosáhlo,
stříbro Jan Babič a bronzu dosáhli
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ve svých kategoriích David Vosáhlo
a Tomáš Hanzel.
Do polských Myslowic se sjelo
19. října 350 závodníků a ve svých
kategoriích triumfovali Adam a David
Vosáhlovi. Adam tak navázal na týden
starý triumf z Považské Bystrice.
Na stříbrná umístění pak dosáhli Jan
Babič, Filip Durčák a Tomáš Bečka. aja

7I>QȢàPQɿBAKȝH

PRVNÍ
2012

1

Fénix content mark
eting první ročník

Vítěz

